Systematiskt brandskyddsarbete
En vägledning med exempel och lösningar för att
du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet

Kiruna räddningstjänst
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Inledning
Bra brandskydd
I en verksamhet som har ett bra brandskydd vägs brandriskerna upp av olika skyddslösningar.
Skyddslösningarna kan delas in i organisation/ledarskap, tekniskt brandskydd och
kunskap/utbildning/regler.
Denna informationsfolder är en vägledning till en bra brandskyddad verksamhet.
Lagen om skydd mot olyckor
Gällande lagstiftning pekar tydligt ut verksamhetsutövare och ägare till fastigheter eller
anläggningar som ansvariga för brandskyddet. För att du som bedriver verksamhet ska kunna
ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete. Brandförsvarets uppgift är
att utföra tillsyn på detta arbete.
Läs mer i lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Om du hanterar brandfarliga varor
gäller även lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).
Vad är tillsyn?
Vi kontrollerar hur väl ditt brandskyddsarbete fungerar vid vår tillsyn. Tillsynsförrättaren ska
då få en god inblick i ditt skyddsarbete och ha en möjlighet att förstå hur du kommit fram till
de skyddslösningar du valt, utifrån anläggningens risker. Både vår tillsyn och ditt
skyddsarbete underlättas om ditt brandskyddsarbete är dokumenterat.
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Exempel på brandskyddsplan
Kapitel 1 – 6 är exempel på hur en brandskyddsplan kan se ut. Du kan använda planen som en
grund för ditt eget brandskyddsarbete och göra den till verksamhetens egen.
Kapitel 7-8 beskriver övergripande de särskilda villkor som gäller för samlingslokaler och
hantering av brandfarliga varor.
Kapitel 9 tar upp kraven på skriftlig redogörelse.
Kapitel 1. Det systematiska brandskyddsarbetet
Verksamhetens brandskyddsarbete fastställs i en brandskyddsplan. Brandskyddsplanen ska
förankras i ledningsgruppen och vara väl känd hos alla medarbetare i organisationen.
Brandskyddsplanen är en del av den totala skyddsstrategin och syftar i första hand till att
förebygga och förhindra att det börjar brinna och i andra hand till att minska konsekvenserna
vid en eventuell brand.
De risker som kan orsaka en brand ska vägas mot de skyddslösningar som finns.
Skyddslösningarna delas i huvudsak in i organisation, teknik och kunskap.
Brandskyddsplanen ska bidra till att brandriskerna vägs upp av de valda skyddslösningarna.
Ett övergripande mål kan vara att en brand ska upptäckas och släckas inom två minuter när
anläggningen är bemannad och att inga bränder ska kunna uppstå när anläggningen är
obemannad.
Din brandskyddsplan ska omfatta följande:





Riskinventering
Organisation/ledarskap
Tekniskt brandskydd
Kunskap/utbildning/regler
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Kapitel 2. Bedömning av brandrisker
Brandriskerna kan kartläggas av en arbetsgrupp i organisationen. Varje brandrisk ska sedan ha
en motsvarande skyddslösning. Du bör revidera riskinventeringen kontinuerligt eftersom
ändringar i verksamheten, till exempel en ombyggnation, kan innebära nya risker.
Begränsa riskerna
För att begränsa riskerna ska du se till att
det finns ett tekniskt brandskydd,
utbildningsplaner för personalen och regler
för verksamheten. En begränsning kan
också vara att ta bort brandrisker ur
verksamheten, till exempel att inte längre
hantera brandfarliga varor.
Kartlägg riskerna
Vid kartläggningen ska du gå igenom och
lista de troliga brandrisker som finns i din
verksamhet. Här följer några exempel på
brandrisker utan inbördes rangordning.
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Kapitel 3. Organisation/ledarskap
Motorn i det systematiska brandskyddsarbetet finns i ledarskapet. Här framgår vilka
befogenheter och skyldigheter som den brandskyddsansvarige har och hur brandskyddsarbetet
och ansvaret är fördelat på olika medarbetare i organisationen.
I ledarskapet ingår att
 Kontinuerligt revidera de risker som finns och de skyddslösningar du valt.
 Regelbundet kontrollera personalens kunskaper.
 Genomföra och dokumentera repetitionsutbildningar.
 Följa upp resultatet av kontroller regelbundet.
 Vid behov utöka de tekniska skyddslösningarna, genomföra utbildningar och utforma
nya skyddsregler för att få balans mellan risk och skydd.
 Fasa ut brandrisker ur verksamheten när det inte går att få en acceptabel balans mellan
risk och skydd.
Hitta en rimlig ambitionsnivå
För att konsekvenserna av en brand ska bli så små som
möjligt är det viktigt att en eventuell brand upptäcks tidigt.
En rimlig ambitionsnivå är att man ska kunna upptäcka en
brand inom en minut, och kunna släcka den inom
ytterligare en minut, när anläggningen är bemannad. När
anläggningen är obemannad ska det inte kunna börja brinna
alls.
För att det ska vara möjligt att upptäcka en brand i ett tidigt
skede bör anläggningen ha ett heltäckande automatiskt
brandlarm som ger en signal till personalen, eller bemannad
plats, när det löser ut. Det behöver också finnas en väl
inövad larmorganisation som är anpassad till det
automatiska brandlarmets funktion.
Det här krävs för att nå ambitionsnivån:
 Hela personalen behöver ha en god uppfattning om
vad en brandrisk är.
 Hela personalen behöver ha den utbildning som
krävs för att kunna släcka ”den lilla branden”.
 Känsliga utrymmen, exempelvis datarum, bör vara
försedda med automatiskt brandlarm och/eller fast
släckanläggning (sprinkler).
 Vid all ny-, om- och tillbyggnad behöver entreprenörer ta del av dokumentet ”brandskydd under
byggtid”.
Kapitel 4. Gränsdragningslista
Gränsdragningslistan reglerar ansvaret mellan
fastighetsägare och hyresgäst för det tekniska brandskyddet
i fastigheten. Gränsdragningslistan regleras i hyresavtalet.
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Kapitel 5. Tekniskt brandskydd
För att hantera brandriskerna krävs, förutom det organisatoriska ledarskapet, även att du har
ett anpassat tekniskt brandskydd. De tekniska installationerna ska du redovisa på en
brandskyddsritning. Vissa tekniska brandskyddslösningar kräver att personalen agerar eller
reagerar, till exempel använder en handbrandsläckare eller samordnar utrymning vid larm.
Du har ansvar för att kontrollera det tekniska brandskyddet regelbundet enligt checklistor eller
liknande. Vid kontrollerna ska du även testa personalens kunskaper.
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Kontrollronder
Du ska genomföra olika kontrollronder årsvis och
kvartalsvis. Kontrollerna genomförs i första hand av
egen personal, men även av externa besiktningsmän för
exempelvis brandlarms- och ventilationsanläggningar. I
kvartalskontrollerna ska även organisatoriska planer och
personalens kompetens finnas med.
Upprätta en rapporteringsrutin
Efter genomförd kontrollrond bör checklista eller
liknande med tillhörande kommentarer lämnas till
brandskyddsansvarig för åtgärd.
Påtala akuta fel och brister
Akuta fel eller brister i brandskyddet ska påtalas och
åtgärdas enligt rutin.
Följ upp och redovisa
Den som är brandskyddsansvarig för anläggningen ska
göra en uppföljning och sammanställning av genomförda
kontroller, upptäckta fel och brister samt vidtagna
åtgärder. Den ska redovisas för ledningsgrupp eller
motsvarade, förslagsvis en gång om året.

Text och bilder © Södertörns brandförsvarsförbund

Kapitel 6. Kunskap, utbildningar och regler
För att kunna hantera brandriskerna krävs
organisation och teknik men även en medvetenhet
hos hela personalen. Utbildning av nyanställda och
vikarier, samt återkommande utbildning av
personalen, är grundläggande i brandskyddsarbetet.
Ta fram utbildningsplaner
Hela personalen bör regelbundet gå grundläggande
brandskyddsutbildning med en
verksamhetsanpassad del. Personal med speciella
arbetsuppgifter eller särskilt ansvar bör regelbundet
gå utbildningar som är anpassade för det.
Utbildningarna bör dokumenteras i verksamhetens
utbildningsregister.
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Exempel på brandskyddsregler
För att undanröja kända risker och situationer där risken för olyckor ökar ska det finnas brandskyddsregler för verksamheten. Dessa regler gäller för alla personer som vistas i och kring
anläggningen.

Kapitel 7. Samlingslokal
Om anläggningen har en lokal där det samtidigt vistas fler än 150 personer klassas det som en
samlingslokal. Då gäller, bland andra, följande krav för lokalen:




Det ska finnas minst två utrymningsvägar med en dörrbredd på minst 1,20 meter. De
ska vara oberoende av varandra.
Det ska finnas nödljus så att det går att hitta ut även om strömmen går och det blir
mörkt i lokalen.
Det ska finnas ett heltäckande utrymningslarm som hörs även om det är andra ljud i
lokalen.
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Kapitel 8. Brandfarlig vara
Om verksamheten hanterar brandfarliga varor som till exempel gasol, lösningsmedel och
drivmedel kan det behövas tillstånd för detta. I tabellen nedan ser du vilka mängder som
kräver tillstånd och hur en ansökan går till.
Observera att förfarandet är lite olika beroende på
vilken kommun som anläggningen ligger i.
Även om den mängd brandfarliga varor som
hanteras inte är tillståndspliktiga ska hanteringen
följa gällande lag och föreskrifter.
Hantering av brandfarlig vara innebär alltid en
förhöjd risk och ska därför finnas med i det
systematiska brandskyddsarbetet. Det innebär att
riskerna med hanteringen ska vara identifierade,
föreståndare och organisation ska finnas,
kontrollpunkter för den brandfarliga varan ska
finnas redovisade, det ska finnas drift- och
underhållsinstruktioner samt utbildningsplaner och
eventuella brandskyddsregler.
För mer information, se www.kommun.kiruna.se/Raddning-och-sakerhet/

Kapitel 9. Redogörelse för brandskyddet
Om det ställs särskilda krav på kontroll av brandskyddet för din verksamhet ska du lämna in
en skriftlig redogörelse. Den skickas in till Kiruna räddningstjänst. För ytterligare information
se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd SRVFS 2004:4 och Kiruna
räddningstjänst hemsida www.kommun.kiruna.se/Raddning-och-sakerhet/ under fliken Lagar
och regler/skriftlig redogörelse.
Ägarens ansvar
Enligt 2 kap, 3 § i SRVFS 2004:4 är det ägaren som har ansvaret att dels samla in
verksamhetsutövarens skriftliga redogörelser, dels skicka in dessa, tillsammans med sin egen
redogörelse, till kommunens tillsynsmyndighet.
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Kiruna Räddningstjänst
Värmeverksvägen 1, 981 85 Kiruna
Tfn 0980-70 900,
www.kommun.kiruna.se/Raddning-och-sakerhet
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