
Skriftlig redogörelse för 
brandskydd i Gamla Stan 

Ifylld blankett skickas till: 
Säkrare Gamla Stan 
Storstockholms brandförsvar 
Box 1328 
111 83 Stockholm 
eller 
gamlastan@ssbf.brand.se  

1. Allmänt
1.1 Kvartersnamn/fastighetsbeteckning 

1.2 Adress 

Kontakt 
1.3 Fastighetsägare (namn på företaget, bostadsrättsföreningen eller dylikt) 

1.4 E-post 1.5 Telefon 

2. Verksamhet
2.1.1 Typ av verksamhet (ange samtliga verksamheter som finns i byggnaden) 

☐ Kontor ☐ Bostäder ☐ Restaurang

☐ Teater/Biograf ☐ Butik/handel ☐ Idrottsanläggning

☐ Hotell/pensionat ☐ Museum/bibliotek ☐ Lager

☐ Skola ☐ Förskola ☐ Kyrka/motsvarande

☐ Annat (ange i fritext)

2.1.2 Fritext 

2.2 Verksamhetstider 

☐ Dag ☐ Natt ☐ Dag och natt

2.3.1 Hanteras brandfarlig eller explosiv vara som har tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE) i verksamheten 

☐ Ja ☐ Nej

2.3.2 Om ja, ange vilken typ av vara 

3. Byggnaden
3.1 Byggnadsår 

3.2 Senaste större ändringen skedde år 
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3.3 Antal våningar (ovan mark inklusive vindsvåningar) 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 eller fler

3.4 Antal vindsvåningar 

3.5 Antal källarplan

3.6 Taktäckning (ex. tegeltakpannor, plåt)

3.7 Fasad (ex. tegel, sten) 

3.8 Bjälklag (ex. trä) 

3.9 Blindbottnar (öppet rum i bjälklaget) 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

3.10 Avstånd till närmaste byggnad (ex. vägg i vägg och x meter över gata) 

Vind 
3.11 Tillgänglighet (ex. via ett eller flera trapphus) 

3.12.1 Vindsinredning 

☐ Oinredd (ange i fritext, ex. förråd)

☐ Inredd (ange i fritext, ex. lägenheter/kontor)

3.12.2 Fritext 

3.13 Typ av vind 

☐ Kattvind (utrymme mellan innervägg och yttertak)

☐ Nockvind (utrymme mellan innertak och nock)

☐ Öppen vind (inga mindre utrymmen)

3.14.1 Sektionering 

☐ Sektionering (ange i fritext, ex. angränsande byggnad)

☐ Sektionering saknas

3.14.2 Fritext 

3.15 Takfot 

☐ Öppning i takfot ☐ Ingen öppning i takfot
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Källare 
3.16 Tillgänglighet (ex. via ett eller flera trapphus, invändigt/utvändigt trapphus) 

3.17.1 Källarinredning 

☐ Oinredd (ange i fritext, ex. förråd/tvättstuga)

☐ Inredd (ange i fritext, ex. lokal/kontor/butik)

3.17.2 Fritext 

Trapphus 
3.18 Trapphus 

☐ Mörkt trapphus (utan fönster) ☐ Ljust trapphus (med fönster)

3.19 Öppningsbara fönster i trapphuset 

☐ Ja ☐ Nej

Innergård 
3.20 Tillgänglighet (ex. portal, trapphus) 

3.21 Portal till innergård (höjd x bredd x längd, i meter) 

3.22.1 Ensidiga lägenheter/verksamheter mot innergård 

☐ Ja ☐ Nej

3.22.2 Om ja, ange verksamhetstyp, antal, våningsplan ovan mark (ex. lägenheter, 4 st, plan 3-4) 

Ventilation 
3.23 Genomgående ventilation 

☐ Ja ☐ Nej

Rökgaskanaler 
3.24 Användning av öppen spis 

☐ Ja ☐ Nej

4. Brandskydd
4.1 Brandtekniska installationer 

☐ Brandvarnare i allmänna utrymmen ☐ Brandcellsgränser

☐ Seriekopplade brandvarnare ☐ Brandmur/brandvägg

☐ Utrymningslarm ☐ Röklucka

☐ Automatisk vidarekoppling till SOS ☐ Brandgasventilation (ex. spjäll/fläkt i drift)

☐ Handbrandsläckare i trapphus ☐ Nödbelysning

☐ Automatisk vattensprinkler ☐ Jordfelsbrytare

☐ Stigarledning ☐ Inga

☐ Inomhusbrandpost
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Fönster 
4.2 Invändiga glaspartier 

☐ Ja ☐ Nej

4.3.1 Brandklassade fönster 

☐ Ja ☐ Nej

4.3.2 Om ja, skriv kortfattat antal, brandteknisk klass och placering (ex. samtliga fönster ut mot xx-

gata eller samtliga lägenhetsdörrar) 

Dörrar 
4.4.1 Brandklassade lägenhetsdörrar 

☐ Ja ☐ Nej

4.4.2 Om ja, skriv kortfattat antal, brandteknisk klass och placering (ex. samtliga lägenhetsdörrar) 

4.5.1 Brandklassad dörr till vind 

☐ Ja ☐ Nej

4.5.2 Om ja, skriv kortfattat antal och brandteknisk klass 

4.6.1 Brandklassad källardörr 

☐ Ja ☐ Nej

4.6.2 Om ja, skriv kortfattat antal och brandteknisk klass 

4.7.1 Brandklassad dörr till annan verksamhet 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

4.7.2 Om ja, skriv kortfattat antal, brandteknisk klass och verksamhet 

5. Redogörelsen upprättad av
5.1 Namn 5.2 Datum 

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Vill du läsa mer om 
vår personuppgiftshantering, gå in på vår hemsida www.storstockholm.brand.se 

http://www.storstockholm.brand.se/
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