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Förord 
 
 
Ett stort tack riktas till samtliga inblandade som ställt upp och hjälpt mig under 
projektets gång. 
 
Jag vill postumt få tacka Erik Jonsson, VD på WB Trä AB i Burträsk som gav mig 
uppdraget och bidragit med resurser, kommentarer och infallsvinklar. Erik omkom 
mycket tragiskt i en bussolycka i Italien den 17 maj. Vid den tidpunkten var 
examensarbetet näst intill avslutat. 
 
Tack till samtliga i brandskyddsorganisationen på företaget, kontakter på 
räddningstjänsten i Skellefteå, brandskyddssamordnaren på Martinsons i 
Bygdsiljum, brandskyddschefen på SSC Trätrappor i Norsjö och övriga som 
berörts av mitt arbete. 
 
Slutligen vill jag också tacka mina handledare på LTU, Birger Marklund och 
Micael Öhman som följt mitt arbete och bidragit med vägledning, nyttiga 
kommentarer och idéer. 
 
Skellefteå i maj 2007 
 
 
Maria Burlin 
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Sammanfattning 
 

1 januari, 2004 trädde en ny lag i kraft, Lag om skydd mot olyckor, och den gör 

gällande att det är fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som har ansvaret för 

brandskyddet på en arbetsplats. I och med den nya lagen upphörde brandsynen från 

räddningstjänsten och ersattes med tillsyn. WB Trä hade därför behov av att får hjälp 

med att inrätta ett fungerande och förebyggande brandskyddsarbete, ett s.k. SBA 

med tillhörande dokumentation. 

 

Mitt uppdrag har bestått av att jag för företagets räkning som examensarbete ska 

organisera och utarbeta rutiner för ett fullgott förebyggande brandskyddsarbete 

(SBA) samt utföra överenskommen dokumentation av detta arbete. Målen för arbetet 

har bestått av att jag skulle: 

• Ge brandskyddsansvarige ett antal förslag till brandskyddspolicyn. 

• Bilda den referensgrupp som samtidigt skulle fungera som företagets 

brandskyddsorganisation. 

• Medverka till att brandskyddsorganisationen kommer igång med sitt arbete och 

ansvara för planering och genomförande av gemensamma träffar. 

• Sammanställa en verksamhets- och byggnadsbeskrivning. 

• Utforma en brandskyddsbeskrivning med tillhörande planritningar. 

• Utforma brandskyddsregler och beskriva brandriskerna för de största 

brandriskerna på företaget. 

• Utarbeta utbildningsplaner för brandskydd. 

• Dokumentera företagets brandskyddsarbete. 

• Hjälpa till med att fylla i särskild redogörelse för brandskydd. 

 

Metoderna för genomförandet har bestått av samtal med företagsledning och de 

personer som sitter med i den brandskyddsorganisation som bildades under 

examensarbetet. Samtal har förts med personal på räddningstjänsten i Skellefteå, 

brandskyddsansvariga på Martinsons Såg i Bygdsiljum och SSC Trätrappor i Norsjö. 

Trätrappor har låtit mig få tillgång till innehållet i deras brandskyddsdokumentation 

från 2004. Till metoderna hör även litteratursökningar och sökningar på Internet. 

Den förstudie och nulägesanalys som ingick i valbara kursen IST 701 har legat till 

grund för arbetet. 
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Arbetet har resulterat i en samlad dokumentation innehållande WB Träs organiserade 

brandskyddsarbete utifrån målen i projektplanen. Företaget har tack vare projektet 

fått en brandskyddsorganisation som kommit igång med sitt organisatoriska 

brandskyddsarbete och särskild redogörelse för brandskydd har färdigställts.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund  

Utbildningen YH Träteknik 80p vid Luleå Tekniska Universitet, institutionen i 

Skellefteå, avslutas med ett obligatoriskt examensarbete på 10 p. Jag har fått i 

uppdrag av WB Trä AB i Burträsk att utifrån målen i projektplanen, lägga grunden 

till, utforma och genomföra ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete, SBA, 

med tillhörande dokumentation. Arbetet skulle drivas i projektform och rutiner för 

det systematiska brandskyddsarbetet skulle utarbetas, en brandskyddsorganisation 

bildas och den skulle komma igång med företagets brandskyddsarbete. 

 

1.1.1 Kommentar om de uppgifter i rapporten som berör Erik Jonsson 

Arbetet var närapå slutfört vid Erik Jonssons plötsliga frånfälle. Därför får de 

uppgifter i rapporten som har beröringspunkter med Erik stå kvar, helt i enlighet med 

vad han själv gett sitt godkännande till och vad brandskyddsorganisationen kommit 

överens om.  
 

1.2 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003: 778) 

Den 1 januari 2004 trädde en ny lag i kraft kallad Lag om skydd mot olyckor, (SFS 

2003: 778) [1]. Räddningstjänstlagstiftningen från 1986 ersattes av denna lag. Lagen 

överförde ansvaret för brandskyddet till den enskilde vilket innebär att alla ska arbeta 

med sitt brandskydd, privatpersoner såväl som företagare. Ur ett företagsperspektiv 

ligger det primära ansvaret med att förebygga och avhjälpa skador på ägare och 

verksamhetsutövare. Syftet är att förhindra eller begränsa skador till följd av brand, 

undantaget de uppgifter som hör till räddningstjänstens uppdrag. Åtgärderna handlar 

om organisatoriska såväl som tekniska lösningar.  

En förordning är kopplad till lagen (SFS 2003: 789), en föreskrift om 

brandskyddsredogörelse (SRV 2003: 10) samt två allmänna råd; ett om systematiskt 

brandskyddsarbete (SRV 2004: 3) och ett om brandskyddsredogörelse (SRV 2004: 4). 

Se figur 1. 

 
1.3 Dokumentation av brandskyddet 

Enligt författningarna är det skäligt att man i varje verksamhet bedriver ett SBA med 

utgångspunkt i de brandrisker som finns och att detta ska dokumenteras. Behovet av 
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skriftlig dokumentation av SBA och omfattning beror på byggnadens komplexitet 

och verksamhetens riskbild [18]. Dokumentationen ska vara en kunskapskälla och ett 

hjälpmedel i brandskyddsarbetet. Alla som berörs av arbetet ska ges möjlighet att ta 

del av materialet på ett lättåtkomligt sätt och kunna förstå det.  

Det bör finnas en brandskyddsansvarig med ansvar för brandskydd och 

dokumentation. Enligt tillsynen från räddningstjänsten bör den finnas lättillgänglig 

och den bör vid behov uppdateras. Enligt allmänna råden från Statens räddningsverk 

[2] måste ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, utarbetas och utvecklas för att 

brandskyddsarbetet ska fungera.  

 

1.4 Skriftlig redogörelse för brandskydd 

Vissa verksamheter ska enligt föreskrift om brandskyddsredogörelse [3] skriftligt 

redovisa sitt brandskyddsarbete till kommunens räddningstjänst. De som ska lämna 

in redogörelsen är ägare av byggnader och anläggningar där risken för brand och 

konsekvenserna av brand är stora och där särskilda krav ställs på brandskyddet. I 

föreskriften kan man läsa vilka byggnader som omfattas av kravet på att upprätta en 

skriftlig brandskyddsredogörelse. Är ägare och nyttjanderättshavare inte densamma 

ska nyttjanderättshavaren ge ägaren de uppgifter som behövs för att den ska kunna 

fullgöra sin skyldighet. 

WB Trä omfattas av skyldigheten att fylla i och skicka in redogörelsen, den var inte 

ifylld och inlämnad vid tidpunkten för examensarbetet och ett av målen med arbetet 

var att det skulle avklaras under projekttiden. Företaget har fått en tidsfrist fram till 

2007-06-30 för att inlämna densamma. 



  8

Regelverk 

SBA – dokumentation – skriftlig redogörelse [22]. 

 
Figur 1. Schematisk bild av vilka regelverk som föreskriver de olika nivåerna i Lag om skydd mot 
olyckor. 
* SRV = Statens Räddningsverk. 
 
 
1.5 Tillsyn 

I och med LSO1 kom samhällets roll att förändras från att ha varit detaljgranskande 

till att ha en övergripande roll vid kontroll av verksamheters SBA. Den brandsyn 

som räddningstjänsten tidigare ansvarat för, övergick till att vara en tillsyn med syftet 

att kontrollera att lagen efterlevs. Tillsynen är inte en teknisk kontroll utan en tillsyn 

av hur brandskyddsarbetet bedrivs på företaget. Brandsynen var en 

stickprovskontroll och utgjorde ingen övergripande genomgång av brandskyddet och 

kunde därför inte anses vara ett godkännande eller en garanti för att brandskyddet var 

tillfredsställande [17]. På WB Trä har det vid den tillsyn som gjordes i september 

2006 framkommit att det saknas SBA och de delar som saknas finns specificerat i 

tillsynsprotokollet. 

 

                                                           
1 Lag om skydd mot olyckor 
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1.6 Trämaterialet - brandrisk i snickeri- och träindustriell verksamhet  

Miljön på snickerier och träindustrier består av stora mängder brännbart trämaterial 

med tillhörande biprodukter som flis, spån och damm. Maskiner och fordon i 

kombination med trämaterial och biprodukter gör att riskerna får brand hör till de 

största riskerna för den här typen av verksamhet att hantera [5]. 

 

1.7 Syfte och mål med examensarbetet  

Utifrån författningarna (bilaga 1) krävs att företaget bedriver ett SBA i en sådan 

omfattning att man förebygger, hindrar och begränsar skador till följd av brand. 

Företaget har velat komma igång med sitt brandskyddarbete men har av tids-, 

kompetens- och resursbrist inte gjort det på det sätt som man önskat. De delar som 

företaget ville ha hjälp med är: 

• Förslag till brandskyddspolicyn. 

• Arbeta fram en brandskyddsorganisation med ansvar och befogenheter. 

• Dokumentera brandskyddsarbetet. 

• Sammanställa en verksamhets- och en byggnadsbeskrivning. 

• Utforma brandskyddsregler baserade på riskerna i verksamheten. 

• Utarbeta en brandskyddsbeskrivning där de viktigaste tekniska 

brandskyddsåtgärderna redovisas. 

• Sammanställa utbildningsplaner för brandskydd. 

• Fylla i särskild redogörelse för brandskydd. 

 

1.8 Avgränsningar  

Inom tidsramen för examensarbetet har fyra av de punkter som ska ingå i 

brandskyddsdokumentationen inte tagits med. Det är punkterna nedan som 

utelämnats: 

• Drift- och underhållsinstruktioner  

• Kontrollsystem  

• Uppföljning  

• Övriga dokument  

Dessa punkter är viktiga för att brandskyddsarbetet ska bedömas som systematiskt. I 

brandskyddspärmen motsvarar dessa punkter flikarna 7-10. 
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Kapitlet brandskyddsbeskrivningar har avgränsats till de fem, i 

brandskyddsorganisations tycke, viktigaste brandskyddsåtgärderna. Denna 

avgränsning pga. att omfånget på examensarbetet inte skulle bli för stort. 

 

 
 

1.9 Presentation av WB Trä AB 

I april 1997 startade fem f.d. arbetsledare från Snidex ett eget snickeri i Burträsk, 

WB Trä AB. I samband med en omorganisation på Snidex gjorde arbetsledarna den 

bedömningen att det nya upplägget för omorganisationen inte var tillräckligt 

trovärdigt och bestämde sig därför att starta ett eget företag. De startade från noll 

men hade mångårig erfarenhet av branschen med sig i bagaget. Företaget har 

expanderat både på personal- och anläggningssidan, idag (april 2007) arbetar 36 

personer på företaget. I samband med att WB Trä 2004 köpte Berglunds Snickeris 

konkurs byggdes fabriken ut med 600m2, den totala ytan är idag 4 166m2. 

Omsättningen 2004 uppgick till ca 36 Mkr. Företagets VD var en av delägarna, Erik 

Jonsson (Se kap.3.6). De fyra andra delägarna är arbetsledare på varsin avdelning ute 

i produktionen. 

 

1.9.1 WB Träs produkter och marknad 

Allt som produceras på WB Trä är kundorderstyrda specialprodukter. Man tillverkar 

fönster, innerdörrar, ytterpartier, glaspartier och inredningar mm. Några exempel på 

inredningar är receptionsdiskar, försäljningsdiskar, hotellrumsinredningar, 

fönsterbänkar, väggbeklädnader, även i brandtestat utförande [18]. Företagets 

marknad och kunder finns till största delen inom landet men en mindre del export 

förekommer, f n företrädesvis Norge. 

 

1.9.2 Brandrisker på företaget  

Till de största riskmomenten i WB Träs verksamhet hör trämaterialet och biprodukter 

som flis, spån och damm, lagring och hantering med brandfarliga varor (oljor, färger 

och gasbehållare), risk för varmgång i automatiska maskiner, Heta arbeten och 
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truckladdning [14]. Flis, spån och damm är lättantändande om miljön där det 

hanteras innehåller de komponenter som skapar förutsättningar för brand, d v s syre, 

värme och brännbart ämne [9]. Därför utgör ansamlingar i svåråtkomliga rör och 

instängda motorutrymmen en uppenbar brand- och explosionsrisk.2 

 

1.9.3 WB Träs kravbeställning på examensarbetets utformning  

Enkelhet, lättåtkomlighet och lättöverskådlighet var det som företagsledningen ville 

skulle prägla utformningen av arbetet [10] samt att det skulle vara lätt att förstå. Det 

skulle vara förankrat i de förhållanden som finns och utgå från de risker som finns i 

verksamheten. Företaget vill hålla en hög nivå på sitt brandskyddsarbete [10] och det 

framkommer i den brandskyddspolicy som finns citerad i kap. 2.6.1. 

 
1.10 Förstudien 

Den förstudie och nulägesanalys som ingick i valbara kursen IST 701 har legat till 

grund för arbetet. Genom den har jag fått grundförståelse och inblick i vad SBA är, 

dess betydelse, hur det kan utformas, varför företag som WB Trä ska bedriva ett 

SBA och vilka konsekvenser det kan få att inte ha arbetet i funktion. Jag har genom 

förstudien även bildat mig en uppfattning om vad som saknats på WB Trä och vilka 

önskemål de har med sitt brandskyddsarbete. De förkunskaperna har varit av stor 

betydelse för genomförandet av arbetet [8]. 

 

2 Metoder och resultat 
 

2.1 Samtal med företagsledning och brandskyddsorganisation 

En av de viktigaste metoderna för genomförandet har bestått av samtal med 

företagsledningen och personer som sitter med i den brandskyddsorganisation som 

bildades under tiden för examensarbetet. Brandskyddsorganisationen har både fått ta 

ställning till förslag på utformning och innehåll i dokumentationen och kommit med 

egna förslag. Deras åsikter och kunskaper har varit värdefulla för resultatet. Samtalen 

har förts mest i grupp men även enskilt. 

Tre personer utanför brandskyddsorganisationen har uppdrag som hör till 

brandskyddsarbetet. Det är Sture Löfroth, arbetsledare och delägare som ska 

                                                           
2 Samtal med WB Träs brandskyddsorganisation 2007-05-11 
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introducera nyanställda och sommarjobbare i WB Träs brandskydd. Ingemar 

Lindberg, delägare och arbetsledare är truckansvarig med tillhörande arbetsuppgifter. 

Christine Thunéll, WB Träs ekonomiassistent, sköter om att fylla på och beställa 

hem sjukvårdsmaterialet till förbandslådorna.(Bilaga 8). 

 

2.2 Referensgruppen 

Företagets VD, Erik Jonsson är brandskyddsansvarig men har inte deltagit i 

referensgruppens arbete, endast i vår första träff. Jag har skriftligt och muntligt 

återrapporterat till Erik hur arbetet framskridit och vilka beslut som tagits.  

I referensgruppen har följande personer ingått: 

• Mattias Jonsson 

• Valter Pettersson 

• Roger Lindström 

• Lars Pettersson 

• Maria Burlin. 

Referensgruppen är identisk med brandskyddsorganisationen sånär som på VD som 

ingår i brandskyddsorganisationen men inte i referensgruppen.  Jag själv har ingått i 

referensgruppen som en extern resurs men ingår däremot inte i företagets 

brandskyddsorganisation. Jag har varit projektledare och sammankallande för 

gruppen. I fortsättningen av rapporten kommer uttrycket brandskyddsorganisation att 

användas genomgående för enkelhetens skull. Datum för de fyra träffarna: 13/4, 

24/4, 8/5 och 11/5 (2007). 

 

2.2.1 Information inför första träffen 

Innan vi skulle träffas första gången (13 april) hade jag skrivit ett informationsbrev 

till alla berörda där jag berättade om mig själv, varför jag finns här på WB Trä och 

mitt uppdrag. Där hade jag även lagt in grundinformation om SBA och skälen till 

arbetet och förslag till vilka arbetsuppgifter de olika funktionerna i 

brandskyddsorganisationen kan ha. (Bilaga 12). 
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2.3 Förslag till brandskyddsorganisationen om innehållet i 

dokumentationen 

Jag hade utarbetat förslag på vilka punkter som brandskyddsdokumentationen kan 

innehålla med stöd av råden från räddningstjänstens hemsidor samt utifrån hur SSC 

Trätrappor lagt upp sitt arbete. (Se punkterna i kap. 2.5). 

Före den första träffen hade jag gjort i ordning pärmar, en till varje deltagare i 

brandskyddsorganisationen. Där hade jag lagt in ett fliksystem och förslag till 

kapitelrubrikerna i innehållsförteckningen för brandskyddsdokumentationen. I 

pärmen har varje deltagare satt in allt material som hört ihop med projektet för att ha 

det samlat på samma ställe. Bilaga 2 visar innehållsförteckningen. 

 

Brandskyddsorganisationen gav sitt godkännande till förslaget på innehåll i 

brandskyddspärmen i samband med första träffen.  

Jag kunde därefter gå vidare med att utforma förslag till detaljerna i kapitel för 

kapitel. Några dagar före nästa möte delade jag ut kallelse till träffen (exempel i 

bilaga 11) och nya frågor att läsa igenom och ta ställning till samt förslag till innehåll 

i nästa kapitel. Allt för att så effektivt som möjligt nyttja dyrbar tid. De renskrivna 

minnesanteckningarna (se exempel i bilaga 3) från träffarna följde också med samt 

det färdigredigerade materialet till pärmen från senaste träffen. Ibland blev vi 

tvungna att på nytt ta upp frågor som det rått oklarheter om från mötet dessförinnan. 

 

2.4 Samtal med externa kontakter 

Samtal har förts med Sven-Axel Mikaelsson, brandinspektör på räddningstjänsten i 

Skellefteå och Lina Tjärnström, brandman och utbildare på räddningstjänsten.  

Sven-Axel har svarat på en mängd frågor i de olika ämnesområdena. Även om man 

läser lagtexter och författningar så är det många gånger en tolknings-, rimlighets- och 

bedömningsfråga att bestämma sig för vad som gäller för just det här företaget och 

vad som är relevant i den verksamhet som utövas just här. 

 

Lina Tjärnström har informerat om de brandskyddsutbildningar som de erbjuder 

företagen under våren och under hela 2007 och hon har även mailat inbjudningar och 

kursprospekt till mig [13]. 
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Per Lundgren arbetar som brandskyddssamordnare på Martinsons i Bygdsiljum och 

han har intervjuats om deras brandskyddarbete [16] . 

 

På SSC Trätrappor i Norsjö arbetar Urban Malmbom, han arbetar bl a som 

brandskyddschef där och han har svarat på frågor om Trätrappors SBA [12]. Jag har 

fått tillgång till innehållet i deras brandskyddsdokumentation från 2004 [8]. 

Han säger om sin erfarenhet av brandskyddsarbetet att det minst svåra var att utarbeta 

dokumentationen, det svåraste är att genomföra det som bestämts i den.  

 

2.5 Räddningstjänstens rekommendationer 

Räddningstjänsten i Skellefteå har utarbetat en mängd material för att informera och 

ge förslag till företag och fastighetsägare hur de kan utarbeta sitt SBA och vad man 

bör tänka på i utformandet. Räddningstjänsten refererar till författningarna [1,2,3,4] 

och har en rådgivande funktion till den som så önskar. Mycket av deras information 

ligger ute på deras hemsida [19]. Deras råd har fungerat som utgångspunkt och 

präglat utformningen av arbetet. Följande punkter har fått utgöra grunden i WB Träs 

SBA: 

1. Brandskyddspolicy 

2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning 

3. Brandskyddsbeskrivning 

4. Brandskyddsorganisation - ansvarsområden 

5. Brandskyddsregler 

6. Utbildningsplaner 
 

Den s.k. SBA-cirkeln kan ha lite olika utseende och indelning, jag har utarbetat en 

SBA-cirkel direkt för WB Trä med den specifika indelning som gruppen valt och 

godkänt. (figur 2). Följande moment har utelämnats för att inte uppgiften med 

examensarbetet ska få ett för stort omfång: 

• Drift- och underhållsinstruktioner 

• Kontrollsystem 

• Uppföljning  

• Övriga dokument. 
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Figur 2. SBA-cirkeln – utan början och utan slut för att illustrera hur det  
systematiska brandskyddsarbetet ska vara en ständigt pågående process. 

 
 

2.6 Metod och resultat för utarbetandet av kapitlen 1- 6 i 

dokumentationen 

 

2.6.1 Brandskyddspolicy 

Brandskyddspolicyn är SBA: s grundsten och den beskriver och tydliggör 

företagsledningens vilja och ambition med brandskyddsarbetet och ska avse och 

gälla i hela verksamheten. 

 

Jag utarbetade tre förslag till brandskyddspolicy (bilaga 4) för Erik att ta ställning 

till. Det var hans uppgift som brandskyddsansvarig att fastställa densamma. Jag har 

fått uppslag till formuleringar och innehåll via räddningstjänstens hemsida [21] och 

efter att ha lyssnat av med Erik vilka mål som finns för policyn. Efter att Erik fått 

förslagen färdigställdes den efter en del språkliga korrigeringar från mig. Den 

slutgiltiga policyn och lyder: 

 

”Brandskyddspolicy för WB Trä AB 

WB Trä: s brandskyddsarbete skall präglas av ett ständigt pågående 

arbete. Detta skall genomsyra alla områden och beröra alla 

medarbetare inom hela företaget. 
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Företaget skall aktivt driva utveckling inom brandskydd gemensamt 

med yttre och inre miljöarbete, övrigt skyddsarbete samt att det ska 

följa gällande lagstiftning. 

Det är viktigt att denna policy är känd inom hela företaget. 

 

Brandskyddsmål 

Företaget skall avsätta resurser, förverkliga de projekt som finns 

framtagna i kommande handlingsplaner. 

Företaget skall genom en flexibel organisation, kontinuerlig utbildning 

och regelbunden kontroll, bibehålla och utveckla brandskyddsarbetet 

utifrån de förändringar som sker i företaget.” 

 

2.6.2 Byggnads- och verksamhetsbeskrivning 
 
Genom samtal och frågor till Erik och Mattias har ett underlag för denna punkt 

kunnat sammanställas. Några av uppgifterna har jag fått fram genom studier av 

företagets bygglovspärmar och befintlig situationsplan.  

 

Syftet med beskrivningarna av byggnaden och verksamheten är att utomstående och 

anställda ska på ett enkelt sätt kunna sätta sig in hur riskbilden och brandskyddet ser 

ut. 

Bilaga 5 innehåller byggnads- och verksamhetsbeskrivningen. 

 

2.6.3 Brandskyddsbeskrivning  

Syftet med denna punkt är att identifiera vilka befintliga brandskyddsåtgärder som finns i 

byggnaden och upptäcka eventuella brister. 

Vi har valt att i dokumentationen beskriva följande fem befintliga brandskydd: 

• Utrymningsvägar - utrymningsplaner  

• Brandceller och brandcellsgränser3 

• Släckutrustning 

• Brandtekniska installationer 

• Brand- och utrymningslarm 
                                                           
3 Brandcell = Ett utrymme i en byggnad från vilket en eventuell eld inte kan sprida sig till något annat utrymme. 
  Brandcellsgräns = Brandavskiljande byggnadsdel, väggar eller dörrar t ex. som det ställs särskilda krav på.  
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Till samtliga punkter sammanställde jag materialet utifrån den uppdaterade 

situationsplanen och befintlig orienteringsritning för det automatiska brandlarmet. De 

delar som saknades arbetades fram med hjälp av Mattias Jonsson [11]. Till 

brandskyddsbeskrivningarna skulle även en insatsplan utarbetas, en brandplan och 

fem utrymningsplaner. Att de skulle vara fem beror på att de enligt beslut av 

brandskyddsorganisationen skulle sättas upp på fem olika ställen i byggnaden och det 

innebär att vyerna på planerna blir olika för varje ställe som de sätts upp på.  

 

Den befintliga situationsplanen uppdaterades och insatsplanen4, brandplanen5 och 

utrymningsplanerna6 utarbetades i samråd med Mattias och Valter för att de skulle 

stämma med de uppsatta målen i brandskyddsbeskrivningen och kraven från 

räddningstjänsten. Kraven från den senare gällde särskilt insatsplanen.  

 

I samband med utarbetandet planerna ovan, har jag uppdaterat den situationsplan 

som fanns sedan tidigare genom diverse mätningar med lasermätare. Det har varit 

mätningar av längd och bredd på nytillkomna väggar och avstånden mellan dem, 

markeringar och mätningar av alla portar samt några maskiner.  Jag och Valter har 

gått runt i anläggningen och kontrollerat placering av skyltar, brandutrustningar, 

placering av Brandfarlig vara etc. för att allt ska stämma på planerna. Vi har även 

identifierat brister som vi redovisat vid påföljande träff. Till dessa brister har 

avsaknad av varningsskyltar för gasbehållare och att en brandsläckare flyttats utan att 

det förts in på situationsplanen (bilaga 3). 

 

Efter att ha samlat in alla uppgifter har jag sammanställt ritningarna och vad de ska 

innehålla för att Mattias vid tillfälle ska kunna rita in allt på ritningar i pdf-format. 

Sven-Axel Mikaelsson har lovat att göra en bedömning av insatsplanen och 

utrymningsplanerna så att vi har tänkt och gjort rätt. Därefter ska utrymningsplanerna 

plastas in och sättas upp på de platser gruppen bestämt. 

                                                                                                                                                                                     
 
4 Orienteringsplan för Räddningstjänsten krävs för att underlätta vid en ev. insats. 
5 Situationsplan över byggnadens brandtekniska utrustningar och särskilda risker.  
6 Situationsplan över byggnadens utrymningsvägar. 
7 Beteckning för arbeten som utförs med verktyg som orsakar värme eller gnistbildning och kan orsaka brand.  
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De här momenten har tagit mycket tid i anspråk och samtalen täta med Mikaelsson. 

Han har även förmedlat bildfiler med de symboler som ska finnas för de olika 

detaljerna på planerna. 

 

Bilaga 6 innehåller brandskyddsbeskrivningen och bilaga 7 den informationstext som 

ska biogas till utrymningsplanerna. Pga. Eriks bortgång har inte brand-, insats- och 

utrymningsplanerna kunnat färdigställas men det finns ett komplett underlag för dem. 

Vice VD och Eriks son, Mattias Jonsson ville få färdigställa dem men det arbetet får 

vänta tills längre fram. 

 

2.6.4 Brandskyddsorganisationen 

VD har det yttersta ansvaret för hela verksamheten på WB Trä och därmed även 

brandskyddet. Syftet med att bilda en brandskyddsorganisation är att förtydliga 

ansvaret för brandskyddsarbetet.  

En brandskyddsorganisation består av medarbetare som VD tagit hjälp av för att 

genomföra brandskyddsarbetet och den bör ha ansvarsområden och uppgifter med 

tydliga instruktioner [20].  

 

VD hade önskemål om vilka personer som skulle utgöra brandskyddsorganisationen. 

Alla föreslagna personer hade uppdrag kopplade till brand- eller skyddsarbete sedan 

tidigare och hade tidigare genomgått en del kurser kopplade till brandskydds- och 

säkerhetsarbete. VD har delegerat ansvar och befogenheter, se bilaga 8. 

Samtliga ställde upp på uppdragen när de tillfrågades. Det första mötet hölls 13 april, 

2007.  

Brandskyddsorganisationen kom att bestå av: 

o Erik Jonsson, brandskyddsansvarig och ansvarig för tillståndsgivning Heta 

arbeten.7 

o Mattias Jonsson, brandskyddschef.  

o Roger Lindström, anläggningsskötare av det automatiska brandlarmet. 

o Valter Pettersson, brandskyddskontrollant 1 och föreståndare Brandfarlig 

vara. 
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o Lars Pettersson, brandskyddskontrollant 2, ställföreträdande föreståndare 

Brandfarlig vara [16]. 

Vid brandskyddsorganisationens första möte kom samtalen till en del att handla om 

de arbetsuppgifter som jag föreslagit till respektive funktion. Till träff 2 hade  

samtliga personer tänkt igenom förslagen och kom utifrån dem med synpunkter. Den 

slutgiltiga brandskyddsorganisationens utformning, arbetsuppgifter och 

ansvarsområden kunde tas beslut om 24 april, 2007 och var därmed fastställd (bilaga 

8).  

 
Figur 3. Brandskyddsträff på WB Trä, fr. vänster jag själv, Roger och Valter. 

 

2.6.5 Brandskyddsregler 

Brandskyddsreglerna har till uppgift att klarlägga vad som är tillåtet och inte i 

verksamheten med syftet att förhindra att det börjar brinna och hindra 

brandspridning.  

WB Trä äger fastigheten och har därför det yttersta ansvaret för brandskyddet. 

Enligt min projektplan ska brandskyddsregler för sju moment som innebär störst 

brandrisk i företagets verksamhet utarbetas. Efter att referensgruppen fått ta ställning 

till vilka moment som de ansåg vara viktigast att ha regler för blev det följande 

moment: 

• Heta arbeten  

• Arbete med linolja och andra självantändande produkter 

• Lagring och hantering av Brandfarlig vara 

• Städning av maskiner och lokaler i produktionen 

• Mekanisk bearbetning i maskiner med automatisk styrning 

• Incidentrapportering 
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• Truckladdning. 

Bilaga 9 innehåller brandskyddsreglerna. 

 

2.6.6 Utbildningsplaner 

Om det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera behövs kunskaper, övningar och 

utbildning i brandskydd. Alla berörda måste vara utbildade och övade för att kunna 

sköta de uppgifter som ingår i uppdraget. 

Redan vid vår första träff kom behovet av utbildningar att diskuteras. Detta med 

anledning av att Mattias fått erbjudanden om kurser från räddningstjänsten några 

dagar före mötet. Till nästa träff skulle gruppen ha läst igenom de förslag på kurser 

som jag tagit fram. 

Utifrån de tre målgrupperna nyanställda, samtliga anställda och funktionsansvariga 

kom vi fram till totalt sju utbildningar. Räddningstjänstens utbildningsutbud för 2007 

fick utgöra grund för samtliga utbildningar undantaget den utbildning som 

nyanställda ska genomgå med intern utbildare. Figur 4. 

 

Ett viktigt kriterium för WB Trä är att de utbildningar som ska köpas in måste ha en 

direkt överföring till deras verksamhet. Företaget har nämligen negativ erfarenhet av 

att ha köpt en utbildning som till stor del varit riktad till andra yrkesgrupper och 

verksamheter än träindustrin och det upplevdes inte särskilt meningsfullt [14].  

 

Nyanställda Samtliga 
anställda 

Funktionsansvariga 

Introduktion av 
WB Träs 
brandskydd. 

BKA – 
Brandkunskap för 
alla och Första 
hjälpen. 

SBA - utbildning 

  Intern 
brandskyddskontrollant 

  WB Träs SBA 

  Anläggningsskötarutbildning 

  Föreståndare Brandfarlig 
vara 

 

Figur 4. Utbildningsplaner för nyanställda, samtliga anställda och funktionsansvariga. 

 

Bilaga 10 innehåller de antagna utbildningsplanerna.  
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2.6.6.1 Externa utbildningsanordnare och brandskyddsföretag 

I och med lagändringen startades många brandskyddsföretag som säljer allehanda 

tjänster till företag, kopplade till SBA. Detta med anledning av att en stor marknad 

öppnade sig i samband med lagändringen. Företag och branscher som på samma sätt 

som WB Trä inte haft tillräcklig kompetens eller kunnat avsätta tid och resurser för 

att leva upp till lagkraven, har erbjudits tjänster av allehanda brandskyddsföretag. 

Räddningstjänsterna runt om i landet erbjuder även som det framgår, egna 

utbildningar och utbildningar i samarbete med Svenska Brandskyddsföreningen och 

Informationsbolaget [9]. 

 

2.7 Dokumentationen – brandskyddspärmen 

Huvudpunkterna i pärmen finns återgivet i kap. 2.5. För de punkter som inte ingår i 

examensarbetet finns det ändå inlagda flikar för i pärmen för att underlätta vid ett 

framtida färdigställande av densamma. Genom att innehållet i pärmen placerats i 

server i det gemensamma datanätverket kan den som ska fortsätta arbetet och ha 

ansvar för den fortsatta dokumentationen lätt hitta, göra förändringar och utveckla 

arbetet. 

 

I överenskommelse med brandskyddsorganisationen, har jag valt att inte lägga in 

någon sidnumrering i innehållsförteckningen men att sidorna i varje kapitel ändå 

numreras från sid.1. Allt för att den som ska fortsätta uppdatera pärmen inte ska 

behöva handskas med ett så stort material varje gång någon ändring görs. 

Fliksystemet gör att det är lätt att orientera sig i pärmen. Varje del i pärmen är 

upplagd på en egen fil. 
 
Efter sista träffen, 11 maj, 2007 kunde det slutgiltiga materialet sammanställas och 

de tre huvudpärmar som vi beslutat skulle bli resultatet kunde färdigställas, sånär 

som på de delar som utelämnats enligt kap.1.7. De tre huvudpärmarna kommer att 

finnas hos: 

o Brandskyddschefen, 

o vid anslagstavlan på maskinhall 2 och tillgänglig för alla anställda, 

o hos VD, för att finnas till hands vid tillsyn,  
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samt att alla övriga i brandskyddsorganisationen redan har sin egen pärm. En enklare 

arkivmapp med materialet ska skickas in till räddningstjänsten när samtliga kapitel är 

färdiga. 

 

2.8 Internet- och litteratursökningar och datorarbete  

Till arbetsmetoderna har även litteratursökningar och sökningar på Internet hört. Det 

har gått åt många timmar i datorn för att skriva ner, sammanställa och  redigera allt 

material som hör till arbetet.  

 

2.9 Metod för ifyllandet av särskild redogörelse för brandskydd 

När brandskyddsorganisationen hade utformats och vi hade hunnit utarbeta de 

punkter som efterfrågades i tillsynsrapporten från 2006 fyllde jag i de punkter som 

saknades i brandskyddsredogörelsen och överlämnade till Erik för genomläsning och 

för att han skulle underteckna den.   

 
3 Slutsats och diskussion 
 

3.1 SBA-arbetet ur perspektivet WB Trä 

För ett företag som WB Trä har LSO med tillhörande författningar inneburit ett 

införande av nya rutiner, arbetssätt och tankesätt. När lagstiftare och myndigheter 

kommer med nya lagkrav så kan reaktionerna bli negativa trots att det finns 

förståelse för syftet och meningen med dem [10]. De nya skyldigheterna och 

arbetsuppgifterna konkurrerar om värde- och lönsamhetsskapande tid.  

 

Företagets slimmade organisation, något begränsade kompetens och minimala 

erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete gör att förutsättningarna inte varit de 

bästa för att kunna komma igång med brandskyddsarbetet. Det bedömdes ta för 

mycket tid för WB Trä själva att utarbeta SBA när kraven på lönsamhet alltid spelar 

en avgörande roll. Viljan finns, för givetvis värnar man om sin verksamhet, sin 

personal och sin anläggning. 

 

Byggnadstekniska brandskydd, det som även benämns kvantitativa skydd [9], som 

automatiskt brandlarm, släckningsanordningar, brandposter, förvaring av brandfarlig 

vara, brandluckor etc. har funnits installerade sedan tidigare eftersom det finns krav 
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på dessa brandskydd även från försäkringsbolaget som försäkrar själva anläggningen 

och inventarierna. En del brister (kap. 2.6.3) framkom under genomgångarna och de 

ska åtgärdas. 

 

Däremot har arbetet med att planera, organisera, kontrollera, följa upp och 

dokumentera brandskyddsarbetet kommit på undantag och regelverken kräver att ett 

sådant kvalitativt skydd [9], ska finnas i WB Träs verksamhet. 

 

Stora företag kan på ett annat sätt avsätta personal och resurser för att installera och 

upprätthålla ett systematiskt brandskyddarbete.  

Där kan paralleller dras till Martinsons i Bygdsiljum som haft resurser att avsätta 

personal där brandskyddsarbetet ingår i deras arbetsbeskrivning och företaget haft 

råd och kompetens att lägga upp dokumentation på eget intranät [11].  De har utöver 

investeringen av intranätet även köpt in nödvändiga utbildningar. 

 

3.2 Svårigheter i genomförandet av projektet 

Att som extern resurs komma till ett företag och införa ytterligare arbetsuppgifter 

som ligger utanför linjeorganisationen och de direkt värdeskapande 

arbetsuppgifterna, har fört med sig vissa svårigheter. Den tid som gått åt för träffarna 

och inläsning av materialet har konkurrerat med produktionstid, trots att det varit 

företagsledningens vilja att det här arbetet skulle genomföras och man sett en 

möjlighet att få arbetet utfört med extern hjälp. 

 

Tidpunkten för examensarbetet har varit tämligen oläglig, företaget har haft en hög 

arbetsbelastning till följd av den högkonjunktur som råder i branschen. WB Trä kom 

att under ett tidigt skede av examensarbetet att få sin hitintills största order och 

mycket av fokus från företagsledningen har legat på arbetet som hört ihop med den 

ordern. Brandskyddsarbetet har därför hamnat långt bak i prioriteringarna. Jag har 

fått ta många egna initiativ för att arbetet skulle kunna fortgå.  

 

Kraven på att arbetet skulle ge de resultat som angetts i projektbeskrivningen har 

varit höga, främst från mig själv. Arbetet har varit väldigt komplext eftersom det 

innehållit många olika delar som flera personer skulle ta ställning till, kunna enas 

runt och godkänna. Det har krävts noggrann planering av materialet och träffarna och 
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god förmåga att lyssna in vad som sagts, att kunna ställa de rätta frågorna och 

bearbeta/sammanställa vad som kommit fram. 

 

3.3 Projektet ur ett utbildningsperspektiv 

Jag hade lärt mig mycket om brandskydd och SBA i samband med förstudien, vilka 

krav lagar och regelverk ställer på ett företag som WB Trä och hur de försöker och 

vill leva upp till kraven från myndigheter och regelverk. De kunskaperna har fått en 

praktisk tillämpning och reell förankring i och med examensarbetet.  

 

Jag har fått inblick i vad det finns för olika brandtekniska anordningar, deras 

funktion och hur människor måste samverka med vissa av dem för att syftena med 

dem ska uppnås. Vad hjälper det att det finns släckningsutrustning om ingen kan 

eller vågar använda den om ett tillbud skulle ske? 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Anvisningsskylt för brandsläckare. 

 

Jag har fått en vidare syn på SBA från olika synvinklar, hur en myndighet som 

räddningstjänsten ser på hur företagen arbetar med brandskyddet men även hur WB 

Trä och andra företag se på kraven från regelverk och myndigheter.  

 

Jag har även lärt mig att praktiskt arbeta i och leda projekt och det har varit oerhört 

stimulerande och intressant. Att ha en ledande roll och frihet under stort ansvar att 

genomföra projektet har stärkt min tro på mig själv, min kapacitet och kompetens.  

 

3.4 Har målen med arbetet uppnåtts? 

Målen med arbetet har uppnåtts. I mina ögon har företaget fått en bra start på sitt 

SBA och fått verktyg att arbeta med i framtiden. Den förhöjda medvetandegraden 

och den gemensamma samlingen som skett under de här veckorna som projektet 

pågått bådar gott för det fortsatta arbetet. Brandskyddsorganisationen består av flera 
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eldsjälar på området och jag hoppas att de med företagsledningens stöd kan låta 

brandskyddsarbetet få bli en naturlig del av vardagen. På så vis kan det bli lättare att 

upptäcka eventuella brister tack vare det höjda riskmedvetandet. 

Företaget har fått en grund till sitt SBA utifrån det som vi kommit överens om i 

projektbeställningen: 

o Förslag till brandskyddspolicyn som gett underlag för den slutgiltiga policyn. 

o En brandskyddsorganisation med fastslagna befattningar och 

ansvarsområden. 

o En verksamhets- och byggnadsbeskrivning.  

o En brandskyddsbeskrivning där de fem viktigaste brandskyddsåtgärderna är 

redovisade med tillhörande underlag till utrymningsplaner, insatsplan och 

brandplan. 

o Brandskyddsregler för de sju största brandriskerna. 

o Utbildningsplaner för personal och funktionsansvariga. 

o Dokumentation – pärm och lagring i gemensamt datanätverk av företagets 

SBA. 

o Färdigställd brandskyddsredogörelse. 

Företaget har genom projektet fått verktyg att använda för att nå målen med sitt 

brandskyddsarbete. 

 

3.5 Idéer till fortsatt arbete 

Det är fyra punkter som kvarstår för att det systematiska brandskyddsarbetet ska vara 

helt genomfört (kap. 1.7). Ledning och brandskyddsorganisation på WB Trä har en 

vilja och ambition att fullfölja de punkter som saknas. För att fortsätta med delarna 

som saknas har man ett bra grundmaterial i de delar som redan är genomförda i och 

med examensarbetet.  

 

I samband med brandskyddsorganisationens träffar väcktes flera idéer om hur man 

skulle gå vidare med arbetet runt brandskyddet.  

Gruppen tyckte att den pärm som jag tagit fram var så bra utformad att det efterlystes 

en informationspärm/lathund för nyanställda och sommarjobbare i samma stil. I den 

skulle det finnas information om företagets SBA men även annan information som 

företagsinformation, regler, anställningsavtal, facklig information, förteckning på 

kontaktpersoner, tidrapportering etc. 
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Det vore önskvärt att en gemensam information fick komma till stånd inom kort där 

all personal får ta del av det påbörjade brandskyddsarbetet och få se vilka personer 

som ingår i brandskyddsorganisationen och deras uppgifter. Då skulle även pärmen 

visas och brandskyddspolicyn citeras och kommenteras. Personalen skulle kunna få 

en genomgång av utrymningsvägar, brandriskerna och brandskydden eftersom 

inplanerade utbildningar kommer att starta först till hösten. 

 

Nyanställda ska enligt utbildningsplanen introduceras i brandskyddet inom de första 

två veckorna av anställningen. Det är Sture Löfroth, en av delägarna tillika 

arbetsledare för maskinhall 2 som ska fungera som intern utbildare. För hans räkning 

skulle det behövas en enkel manual för vad han ska gå igenom med den nyanställde 

så att alla får samma information och inget blir bortglömt. Denna introduktion gäller 

även sommarjobbare och det kan med tanke på att semestertider närmar sig, vara bra 

att det arbetet kommer igång snarast. 

 

3.6 Slutord 

Till sist vill jag uttrycka en förhoppning att de personer som har uppdrag i 

brandskyddsorganisationen på något sätt premieras av företaget för det arbete de har 

gått in i och de uppdrag och det ansvar de tagit på sig. På så sätt skulle de få 

bekräftelse på att det arbete de utför har betydelse för företaget och bli inspirerade att 

fortsätta arbeta aktivt för ett ännu bättre brandskyddat WB Trä.  

 

Erik Jonssons tragiska bortgång i en bussolycka i Italien 17 maj har satt djupa spår 

hos alla på WB Trä och även gett avtryck i mitt arbete. Jag har inte kunnat få 

bekräftelse på att detta arbete varit till belåtenhet men har under projekttiden flertalet 

gånger fått beröm för specifika insatser och det har glatt mig mycket. Sista gången vi 

talades vi var 16 maj när jag lämnade honom den ifyllda brandskyddsredogörelsen 

för kontroll, genomläsning och påskrift och även då uttryckte han sin belåtenhet med 

det arbetet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Utdrag ur: 

Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003: 778)  

2 kap. Enskildas skyldigheter 

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i 

skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid 

brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 

brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

 

3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för 

brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av 

brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En 

nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall 

kunna fullgöra sin skyldighet. 

 

4 § Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka 

allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som 

utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller 

bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder 

för att hindra eller begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten är skyldig 

att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket. 

 

Utdrag ur: 

Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskydd, 

SRV 2003: 10 

2 § En skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003: 78) om 

skydd mot olyckor skall avse de delar av byggnaden eller anläggningen som 

innehåller verksamhet som omfattas av denna författning. Redogörelsen skall även 

avse de övriga delar av byggnaden eller anläggningen som har direkt betydelse för 

brandsäkerheten i denna verksamhet. 
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Utdrag ur 

Systematiskt brandskyddsarbete, Allmänna råd och kommentarer SRV 2004: 3 

”… ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under 

byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet 

bör dokumenteras.” 

 

Dokumentation av brandskyddet 

”För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av 

brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga 

brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Dokumentationen bör 

beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som bedrivs 

och den organisation som finns för brandskyddet samt de förändringar som finns. 

Normalt bör den skriftliga dokumentationen finnas samlad. Om det finns skäl att dela 

upp den och detta är möjligt utan att minska förståelsen, kan dokumentationen ingå 

som en del av annan dokumentation och behöver inte vara samlad i en pärm, ett 

kapitel eller liknande. Dokumentationen bör om möjligt förvaras där den berörda 

verksamheten bedrivs och den bör finnas tillgänglig vid en brandsyn. Den bör 

uppdateras regelbundet och vid behov. Inom verksamheten bör det finnas en 

brandsäkerhetsansvarig med ett särskilt ansvar för brandskyddet och 

dokumentationen.” 

 

Byggnader 

”För de byggnader vars brandskydd inte enkelt kan beskrivas med generella 

brandskyddsåtgärder, vars brandskyddsåtgärder kräver speciellt underhåll, där det 

krävs automatiska eller manuella styrningar av brandskyddsinstallationer eller som är 

kulturhistoriskt värdefulla bör det finnas skriftlig dokumentation av brandskyddet.”  

 

Verksamhet 

”För de byggnader och anläggningar där det bedrivs verksamhet som medför stor risk 

för brands uppkomst eller spridning av brand, omfattar stora personantal, omfattar 

sovande personer med dålig lokalkännedom, ofta förändras eller kan medföra att 

utrymningsvägar blockeras bör det finnas skriftlig dokumentation av brandskyddet.” 
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Organisation 

”För de byggnader och anläggningar där verksamhetens brandskydd bygger på en 

organisation där flera personer är engagerade i utformning och upprättande av det 

systematiska brandskyddsarbetet, där det förutsätts ett aktivt deltagande av personalen 

vid brand eller tillbud eller där brandskyddet till stor del är beroende av ett 

fungerande samarbete mellan personalen bör det finnas skriftlig dokumentation av 

brandskyddet.  Behovet av information till dem som är direkt berörda av 

verksamheten bör också beaktas.” 

 

Tillsyn och kontroll 

”I samband med tillsyn bör behovet av skriftlig dokumentation av brandskyddet 

prövas. Denna prövning bör även omfatta en bedömning av om ägaren eller 

nyttjanderättshavaren har tillräcklig kunskap om objektets risker och dess brandskydd 

samt om det finns förutsättningar för nödvändigt underhåll av brandskyddsåtgärderna. 
 

Om det finns skriftlig dokumentation, bör även dess innehåll, omfattning och 

efterlevnad kontrolleras vid brandsynen. Ägaren eller innehavaren och andra berörda 

bör själva kunna redogöra för sitt brandskydd med stöd av sin dokumentation, och 

detta bör också prövas vid tillsynen.” 
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Bilaga 2  

Innehållsförteckning – WB Träs brandskyddspärm.  

__________________________________________________________________________ 

1. Brandskyddspolicy 
 

________________________________________________________ 
  
2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning 
 

________________________________________________________ 
 
3. Brandskyddsbeskrivning  
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Brandskyddsorganisation - ansvarsfördelning 
 
________________________________________________________ 
 
5. Brandskyddsregler 
 

________________________________________________________ 
 
6. Utbildningsplaner 
 

________________________________________________________ 
 
7. Drift- och underhållsinstruktioner 
 
 
8. Kontrollsystem 
 

________________________________________________________ 
 
9. Uppföljning 
 
________________________________________________________ 
 
10. Övriga dokument 
 
___________________________________________________________________________ 
 



  31

Bilaga 3 

Minnesanteckningar: 
Brandskyddsmöte 2007-05-11 

 
Deltagare: 
Mattias Jonsson 
Valter Pettersson 
Roger Lindström 
Lars Pettersson 
Maria Burlin 
 
Frånvarande:  
Erik Jonsson  
 
1. Maria redogör för svaren på frågorna till Sven-Axel Mikaelsson om dörrar i 

angreppsvägar och om de finns särskilda krav på hur det ska se ut innanför dörrarna. Det 
är ganska fritt hur det ser ut innanför dörrarna, huvudsaken är att det är framkomligt för 
brandpersonalen om en utryckning blir aktuell. Det är däremot viktigt att det är högst ett 
avstånd på 10m till gasflaskan och då fungerar det med den angreppsväg som finns på 
norra sidan (port). 
 

2. Maria ska kolla med Sven-Axel om vi verkligen ska sätta upp varningsskylt för 
brandfarlig vara vid två av dörrarna på södra sidan som är angreppsvägar. Gruppen tycker 
att det är tveksamt eftersom dörrarna inte går direkt in i ytbehandlingen utan först in i 
monteringen respektive maskinhall 2. Det vore bättre att varningsskyltarna sitter direkt på 
skåpen där brandfarlig vara förvaras. 
 

3. Den dörr på södra sidan och dörren på västra sidan (vid skivavdelningen) som vi valt ut att 
vara nya angreppsvägar ska det införskaffas cylinderlås och nycklar till som ska lämnas 
till brandkåren. Mattias införskaffar lås och ordnar med montering av dessa. Valter 
överlämnar nycklar till brandkåren. 
 

4. Varningsskyltar för gasflaska ska även sättas upp på porten på norra sidan av kallagret och 
på en av dörrarna till verkstan där flaskan förvaras. Valter tar på sig att det blir utfört 
eftersom kallagret ligger inom hans ansvarsområde. 
 

5. Beträffande förra mötets korrigerade material (flik 3, brandskyddsbeskrivning) så kommer 
det inte att bli klart förrän vi fått våra insats- och utrymningsplaner bedömda av Sven-
Axel. 
 

6. Dagens ämne tar upp kapitel 5, brandskyddsregler. Maria har förberett material och frågor 
och vi gick igenom regel för regel. Ingemar Lindberg som är truckansvarig har läst 
igenom reglerna för truckladdning och godkänt dem. En del korrigeringar och tillägg har 
gjorts i reglerna. 
 

7. Maria frågar om vad gruppen tycker om utformningen av innehållsförteckningen, om den 
ska ha sidanvisningar men den ansågs vara bra som den är. Det ska fungera att hitta i 
pärmen via fliksystemet. 
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8. Alla som deltagit i mötet har skrivit på avtalen för brandskyddsorganisationen. Erik som 
inte deltagit får tillfälle att göra det efter mötet avslutats. 

 
Vid pennan: Maria B. 
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Bilaga 4 
 

Brandskyddspolicy för WB Trä AB (Förslag 1) 
 

Bakgrund 
 

Lagstiftningen ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd och 
utövar ett systematiskt brandskyddsarbete. Det är viktigt att vårt företag har ett 
bra brandskydd för att göra arbetsplatsen säker och trygg för personalen, kunder, 
besökare och omgivning. 
 

Mål 
 

På WB Trä ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete vilket betyder att det 
skall finnas: 
 
♦ Ett aktivt ledarskap för brandskyddet 
♦ En brandskyddsorganisation 
♦ Planer för brandskyddsutbildningar 
♦ En god dokumentation av det byggnadstekniska och organisatoriska 

brandskyddet 
♦ Brandskyddsregler 
♦ Brandskyddsbeskrivning  
♦ Uppföljningsrutiner för brandskyddet med incidentrapportering 
 
Alla anställda på WB Trä ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, 
alarmering, utrymning och kunskap om att ingripa vid ett nödläge. Minns att 
personsäkerheten alltid kommer i första hand på WB Trä. 
 
Vid brand eller utrymningslarm gäller följande prioritering: 
♦ Rädda personer i omedelbar fara 
♦ Varna 
♦ Utrym byggnaden 
♦ Larma 
♦ Släck om det kan ske utan risk 
 
Burträsk 2007-xx-xx 
 
______________________________ 
 
Erik Jonsson, VD 
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Brandskyddspolicy för WB Trä AB (Förslag 2) 

 
På WB Trä skall vi aktivt arbeta för att ingen av de personer som arbetar, vistas 
eller besöker oss skall komma till skada till följd av brand.  
 
Vår byggnad och våra lokaler ska inte komma till skada till följd av brand.  
 
Inom företaget ska vi ha kunskaper om vilka risker som finns i verksamheten 
och vilka skyddsåtgärder som behövs för att förhindra brands uppkomst. 
 
För att uppnå detta skall vi bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete.  
 
Vi skall: 
♦ Följa tillämpliga lagar, förordningar och krav som ställs på verksamheten 
♦ Ha en brandskyddsorganisation med en tydlig ansvarsfördelning 
♦ Dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet 
♦ Bedriva regelbunden brandskyddsutbildning 
♦ Upprätta och följa brandskyddsregler 
♦ Genomföra regelbundna brandskyddskontroller 
♦ Ha rutiner för information i organisationen 
♦ Ha rutiner för uppföljning av brandskyddsarbetet 
♦ Ha ett kontrollsystem som betryggar nivån på vårt brandskydd 
 
Vid brand eller utrymningslarm gäller följande prioritering: 
♦ Rädda personer i omedelbar fara 
♦ Varna  
♦ Utrym byggnaden 
♦ Larma 
♦ Släck om det kan ske utan risk 

 
 
 

Burträsk 2007-xx-xx 
 
______________________________ 
 
Erik Jonsson, VD 
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Brandskyddspolicy för WB Trä AB (Förslag 3) 

 
Bakgrund 

 
Vårt företag bedriver en verksamhet som berör många människor. Brand i vår 
anläggning kan orsaka allvarliga konsekvenser för våra anställda eller de som vistas 
här. Även skador på vår anläggning kan ge svåra följder. Lagstiftningen ställer krav på 
att en arbetsplats som vår skall ha ett fullgott brandskydd.  
 
Det är viktigt att vårt företag har ett bra brandskydd för att göra arbetsplatsen säker 
och trygg för personalen, besökare, kunder och omgivningen. 
 

Mål 
 
Inom WB Trä skall vi ha kunskaper om vilka risker som finns inom verksamheten och 
vilka skyddsåtgärder som behövs för att hindra att brand uppstår. Vi ska även ha en 
teknisk och organisatorisk beredskap för att minska konsekvenserna av brand. All 
personal ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och kunna 
ingripa vid ett nödläge.  
 
Vårt företag skall bedriva ett fullgott systematiskt brandskyddsarbete där det skall 
finnas: 
 
• En brandskyddsorganisation med en tydlig ansvarsfördelning 
• Planer för brandskyddsutbildningar 
• En god dokumentation av det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet 
• Uppföljningsrutiner i form av regelbunden kontrollverksamhet och 

incidentrapportering 
 
 
 
Burträsk 2007-xx-xx 
 
______________________________ 
 
Erik Jonsson, VD WB Trä  

 
 

 



  36

 
 
 
Bilaga 5 
 
BYGGNADS- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
 

Byggnadsbeskrivning: 
 
Allmänt: 
Fastighetsbeteckning:   Burträsks-Gammelbyn 48:2 
Fastighetsägare:   WB Trä AB 
Organisationsnummer:   556539-6750 
Besöks- och utdelningsadress:  Åsträskvägen 22, 937 32 Burträsk 
Mail-adress:    mail@wb-tra.se 
Kontaktperson gentemot   
räddningstjänsten:   Erik Jonsson 
Redogörelsen upprättad av:  Maria Burlin   
Datum när redogörelsen upprättades:  2007-03-27 
 
Byggnaden: 
Byggnadsår:    1975 
Senast större ändring år:   2004 
Total yta i m2:   4 166 m2 
Antal våningar:   1 
Antal källarplan   0 
 
Industrifastighet med personal- och kontorsutrymmen i ett plan. 
Industridelen av fastigheten är utförda i brandklass Br3. 
Stommen är tillverkad av limträ, fasad i stålplåt och yttertak i plåt industridelen. 
Kontors- och personaldelen har träfasad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skapat 2007-05-11 Brandskyddspärm. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning                       Flik 2 
WB Trä AB  Tel nr : 0914-291 00 Org.nr: 556539-6750 
Åsträskvägen 22 Fax nr: 0914-102 44  
937 32 Burträsk  E-mail: mail@wb-tra.se                  Sid. 1 

mailto:mail@wb-tra.se
mailto:mail@wb-tra.se
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Verksamhetsbeskrivning: 
 
WB Trä AB är ett specialsnickeri där man bedriver snickeriverksamhet. Här tillverkas 
fönster, inner- och ytterdörrar, glaspartier, ytterpartier och inredningar. All 
verksamheten bedrivs på egen fastighet i ett plan, gäller både tillverkning såväl som 
kontors- och administrationsverksamhet. 
 
Verksamhetens yta i m2: 
 
Industrilokal:    3 600 m2 
Kontorslokal:      566 m2 
Totalt:     4156 m2 
 
Verksamhetstider: 
Arbete pågår normalt måndag till fredag mellan 06.45 – 16.10. 
Hobbysnickeriverksamhet förekommer kvällstid måndag – fredag 16.00 – 21.00,  
lördagar 06.00 – 15.00.  
 
Ansvarig för brandskyddet 
 
Företagsledningen (VD) är ytterst ansvarig för brandskyddet. Till sin hjälp har han en 
brandskyddschef som i sin tur har 2 brandskyddskontrollanter och en anläggningsskötare för 
det automatiska brandlarmet.  
Brandskyddsansvarig har ansvar för tillståndsgivning Heta arbeten. 
Brandskyddskontrollant 1 är föreståndare för brandfarlig vara.  
Brandskyddskontrollant 2 är ställföreträdande föreståndare Brandfarlig vara. 
Se dokumentet brandskyddsorganisation under flik 4. 
 
Största och minsta antalet anställda under pågående verksamhet 
Som mest arbetar 36 personer här. 
Som minst kan 1 person arbeta här förutsatt att personen har nära till en telefon om något 
skulle hända.  
 
Brandfarlig vara 
Hanteras i tillståndspliktig mängd.  
 
 
 
 
 
 
 
Skapat 2007-05-11 Brandskyddspärm. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning                       Flik 2 
WB Trä AB  Tel nr : 0914-291 00 Org.nr: 556539-6750 
Åsträskvägen 22 Fax nr: 0914-102 44  
937 32  Burträsk E-mail: mail@wb-tra.se                Sid. 2 

mailto:mail@wb-tra.se
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Bilaga 6 
 
 

BRANDSKYDDSBESKRIVNING 
 

Beskrivning av brandtekniska brandskyddsåtgärder 
 
Syfte: 
Identifiera WB: s inbyggda, brandtekniska åtgärder som är till för att ge: 
• Tillfredställande utrymning 
• Skydd mot uppkomst av brand 
• Skydd mot brandspridning 
• Bärande förmåga 
• Underlättande för brandsläckning. 
 
1. Utrymningsvägar  
Skyltade utrymningsvägar är fem till antalet och de finns markerade i 
utrymningsplanen som finns som bilaga till detta dokument. Det finns två 
utrymningsvägar på byggnadens södersida i samband med utgången vid larmcentralen 
och utgången mellan ytbehandlingen och monteringen. På västra sidan finns en 
utrymningsväg från skivavdelningen. På östra sidan finns en utrymningsväg från 
monteringen.  
Det finns även några utrymningsvägar utan skyltar, det är utgången från kontoret, från 
inredningsmonteringen, norra sidan och från kallagret, norra sidan. Även dessa är 
markerade i utrymningsplanerna. 
 
2. Brandceller och brandcellsgränser 
Brandcellsgränser finns inritade på brand- och insatsplanerna. En brandcellsgräns går 
mellan kontorsdelen, pannrummet, elcentralen och personaldelen fram till 
lunchrummet. Väggarna mellan maskinhallarna och spånrum – virkeslager – kallager 
är också brandcellsgränser. 
De utrymmen som är brandceller är pannrummet, de två elcentralerna och de fjorton, 
från varandra, isolerade lackförråden i ytbehandlingen. 
 
3. Släckutrustning 
Det förekommer tre typer av handbrandsläckare i lokalerna, pulversläckare, 
koldioxidsläckare och skumsläckare.  
Det finns fem stora brandposter och en liten brandpost inomhus. Utomhus, vid 
Åsträskvägen finns en kommunal brandpost.  
All släckutrustning finns markerad på utrymningsplanens ritning och på brandplanen.  
 
 
 
 
Skapat 2007-05-11 Brandskyddspärm. Brandskyddsbeskrivningar                                           Flik 3 
WB Trä AB  Tel nr : 0914-291 00 Org.nr: 556539-6750 
Åsträskvägen 22 Fax nr: 0914-102 44  
937 32 Burträsk  E-mail: mail@wb-tra.se                            Sid. 1

mailto:mail@wb-tra.se
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4. Brandtekniska installationer 
Fabrikslokalen är utrustad med brandgasventilation. Den har till uppgift att beskydda och 
rädda människor genom att hålla utrymningsvägar fria från rök samt möjliggöra för 
räddningstjänsten att mildra konsekvenserna av en brand. Ventilationsöppningar i taket 
avleder effektivt röken. Brandgasventilation kan även ske genom öppningsbara fönster eller 
fläktar.  
Brandluckorna till brandgasventilationen är markerade på brandplanen och insatsplanen. 
 

 
5. Brand- och utrymningslarm 
Det automatiska brandlarmet installerades våren 2006. Larmutrustningen detekterar, 
lokaliserar och larmar innan synlig rök bildats. På orienteringsritningen från Tyco 
finns centralapparat, rökdetektorer, värmedetektorer, larmknappar och 
samplingsdetektor Vesda markerade, bilaga i pärmen. 
 
Det datoriserade larmet detekterar vilket typ av fel det rör sig om och larmar i flera 
steg beroende på vilka partiklar som registreras. Brandlarmet är kopplat så att det  
larmar direkt till SOS och handlar det om ett tekniskt fel kontaktar SOS Alarm alla 
delägarna i en förutbestämd ordning. Vid rök- eller brandutveckling kontaktas 
räddningstjänsten direkt. Larmknappar är uppmonterade runt om i anläggningen så att 
personal eller besökare själva kan larma om något händer.  
 
 
Ansvarig för innehållet 
Brandskyddschefen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skapat 2007-05-11 Brandskyddspärm. Brandskyddsbeskrivningar                                           Flik 3 
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Bilaga 7 
 

           OM BRAND UTBRYTER   
           

RÄDDA först de som är i omedelbar fara    
           

LARMA brandkåren genom tel. 112    

   Meddela kortfattat:     

    - var det brinner      

    - om det finns instängda människor   

    - vad som brinner      

    - vem som ringer      

   Avtala om möjligt någon som möter    

   Räddningstjänsten      

VARNA övriga som hotas av brand    

SLÄCK branden om det bedöms möjligt   
           

Här är du: Tavlans plats       
           
           

   Återsamlingsplats vid utrymning:   

   PERSONALPARKERINGEN   
           

STÄNG ALLA DÖRRAR - HINDRA RÖKSPRIDNING 
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Bilaga 8 
BRANDSKYDDSORGANISATION – 
ANSVARSFÖRDELNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företagsledningen har det yttersta ansvaret för företagets brandskydd. 
Brandskyddsorganisationen skall redovisa vilka som ska arbeta med de olika 
brandskyddsfrågorna och inom vilka brandskyddsområden. 
I uppgiftsbeskrivningen regleras ansvar och befogenheter för varje utsedd person. 
 
På WB Trä finns följande funktioner/personer i vår brandskyddsorganisation: 
• Brandskyddsansvarig 
• Brandskyddschef 
• Brandskyddskontrollanter 
• Anläggningsskötare – automatiskt brandlarm 
 
 
 
 
Skapat 2007-04-25 Brandskyddspärm. Brandskyddsorganisation                                                Flik 4 
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Brandskyddsansvarig 
Erik Jonsson, VD 

0914-291 01 
 

Brandskyddschef 
Mattias Jonsson, vice VD 

0914-291 02  

Brandskyddskontrollant 1          
Föreståndare 

   brandfarlig vara 
   Valter Pettersson 

0914-291 00 

Brandskyddskontrollant 2         
Stf. föreståndare  
brandfarlig vara 

                Lars Pettersson 
0914-291 00 

Anläggningsskötare 
Roger Lindström 

0914-291 00 
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Följande arbetsuppgifter fördelas: 
 
Brandskyddsansvarig – VD, har det yttersta ansvaret för brandskyddet. VD utser en 
brandskyddschef och delegerar ansvar och befogenheter: 
 
• Formulerar mål för brandskyddsarbetet. 
• Fastställer brandskyddspolicy. 
• Fastställer delegationsordning. 
• Samverkar med representanter för räddningstjänst och myndigheter. 
• Ansvarar för tillståndsgivning för Heta arbeten som utförs av 

underentreprenör/hantverkare. 
 
Brandskyddschef - har delegerat, övergripande ansvar för brandskyddet på företaget: 
 
• Har förståelse för och ansvarar för anläggningens samtliga brandskyddsåtgärder. 
• Handlägger företagets brandskyddsfrågor. 
• Upprättar utbildningsplan och ansvarar för att brandskyddsutbildningar 

genomförs. 
• Upprättar utrymningsplanering och insatsorganisation avseende brand. 
• Samverkar med ansvariga vid planering av nya lokaler, maskiner och 

arbetsmetoder. 
• Ansvarar för WB Träs brandskyddsdokumentation och kontrollrutiner och att det 

som står i brandskyddspolicyn efterlevs. 
• Delegerar befogenheter till de övriga i brandskyddsorganisationen så att de kan 

utföra sina arbetsuppgifter. 
• Följer upp tillbudsrapportering. 
• Säkerställer att eventuella brister åtgärdas. 
• Deltar i brandskyddsronder. 
• Ansvarar för och handlägger tillstånd för hantering av Brandfarlig vara. 
 
Brandskyddskontrollanter – har delegerade arbetsuppgifter i brandskyddsarbetet: 
 
• Har förståelse för och ansvarar för sin del av anläggningens samtliga 

brandskyddsåtgärder. 
• Utför egenkontroller av brandskyddet med hjälp av kontrollistor där man följer 

upp att brandtekniska skyddsåtgärder fungerar, exempelvis utrymningsvägar, 
brandcellsgränser och släckutrustning. Lämnar rapporter om åtgärder. 

• Informerar personalen i brandskyddsfrågor. 
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•  
 
• Rapporterar avvikelser och händelser avseende brand/brandskyddsfrågor till 

ansvarig. 
• Deltar i brandskyddsronder. 
• Genomför brandsyn. 
• Föreståndare Brandfarlig vara/ställföreträdande föreståndare Brandfarlig vara. 
 
Brandskyddskontrollant 1 
Ansvarsområde: 
• Maskinhall – inkap 
• Ytbehandling 
• Montering 
• Kallager 
• Kontors- och personaldel 
 
Brandskyddskontrollant 2 
Ansvarsområde: 
• Maskinhall1 – hyvel och ändbearbetning 
• Maskinhall 2 – CNC och beslagning 
• Skivavdelning 
• Virkeslager 
• Spånrum 
• Kallförråd 
 
 
Anläggningsskötare för automatiska brandlarmet: 
• Kontrollerar larmet, dess skötsel, underhåll och tillhörande arbetsuppgifter. 
• Lämnar rapporter om åtgärder och avvikelser. 
• Deltar i brandskyddsronder. 

 
Extra resurser: 
 
Utbildare – nyanställda  
Sture Löfroth är extra resurs för introduktion av nyanställda i företagets brandskydd. 
 
Ansvarig för förbandslådor – påfyllning, beställning 
Christine Thunéll ansvarar för att företagets alla förbandslådor fylls på och beställer 
sjukvårdsmaterialet till dessa. 
 
Truckansvarig  
Ingemar Lindberg är truckansvarig. 
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BRANDSKYDDSORGANISATION – 
ANSVARSFÖRDELNING 
 
 
Namn:  Befattning:  

Erik Jonsson  Brandskyddsansvarig  

Ärenden:   

Har det yttersta ansvaret för brandskyddet.  

Utser en brandskyddschef.  

Delegerar ansvar och befogenheter.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Arbetsuppgifter:   

Formulerar mål för brandskyddsarbetet.  

Fastställer brandskyddspolicy.  

Fastställer delegationsordning.  

Samverkar med representanter för räddningstjänst och myndigheter.  

Ansvarar för tillståndsgivning Heta arbeten som utförs av underentreprenör/ 
hantverkare.   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Underskrift:                 Datum: 
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BRANDSKYDDSORGANISATION - 
ANSVARSFÖRDELNING 
 

 
Namn:  Befattning:   

Mattias Jonsson  Brandskyddschef   

Ärenden:    

Brandskyddsutbildningar   

Brandsyn    

Byggnadstekniskt brandskydd   

Eltekniskt brandskydd   

Säkerhetsföreskrifter    

Tillsynsrutiner    
    
    
    
    

Arbetsuppgifter:    

Har förståelse för och ansvarar för anläggningens samtliga brandskyddsåtgärder. 
Handlägger företagets brandskyddsfrågor.   
Upprättar utbildningsplan och ansvarar för att brandskyddsutbildningar genomförs. 
Upprättar utrymningsplanering och insatsorganisation avseende brand.  
Samverkar med ansvariga vid planering av nya lokaler, maskiner och arbetsmetoder. 
Ansvarar för WB Träs brandskyddsdokumentation och kontrollrutiner och att det  
som står i brandskyddspolicyn efterlevs.   
Ansvarar för och handlägger tillstånd för hantering av Brandfarlig vara.  
Delegerar befogenheter till de övriga i brandskyddsorganisationen så att de kan 
utföra sina arbetsuppgifter.   
Följer upp tillbudrapportering.   
Säkerställer att eventuella brister åtgärdas.   
Deltar i brandskyddsronder.   

    
    
    
    

Underskrift VD:  Datum:   
    

Underskrift 
befattningshavare: 

Datum:   
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BRANDSKYDDSORGANISATION – 
ANSVARSFÖRDELNING 
 
Namn:   Befattning:   

Valter Pettersson  Brandskyddskontrollant 1  

Ärenden:     

Brandskyddsutbildningar   

Brandsyn     

Kontrollronder    

     

     

     
     

Arbetsuppgifter:    

Har förståelse för och ansvarar för sin del av anläggningens samtliga  
brandskyddsåtgärder:   
• Brandposter    
• Utrymningsvägar    
• Släckutrustning    
• Ögondusch    
• Rökluckor     
• Utrymningsplaner    
• Utrymningsmarkeringar   
• Branddörrar    
• Angreppsvägar    
• Gasflaska (skylt)    

     
Utför egenkontroller med hjälp av kontrollistor där man följer upp att de  
uppräknade brandskyddsåtgärderna ovan fungerar.   
Informerar personalen i brandskyddsfrågor.   
Rapporterar avvikelser och händelser avseende brand/brandskyddsfrågor till 
ansvarig.     
Deltar i brandskyddsronder.   
Föreståndare Brandfarlig vara.   

     
Underskrift VD:  Datum:   

     
Underskrift 
befattningshavare: 

Datum:   
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BRANDSKYDDSORGANISATION – 
ANSVARSFÖRDELNING 
 
Namn:   Befattning:   

Lars Pettersson  Brandskyddskontrollant 2  

Ärenden:     

Brandskyddsutbildningar   

Brandsyn     

Kontrollronder    

     

     

     
     

Arbetsuppgifter:    

Har förståelse för och ansvarar för sin del av anläggningens samtliga  
brandskyddsåtgärder som innefattar:   
• Brandposter    
• Utrymningsvägar    
• Släckutrustning    
• Rökluckor    
• Utrymningsplaner    
• Utrymningsmarkeringar   
• Branddörrar    
• Angreppsvägar    

    
    

Utför egenkontroller med hjälp av kontrollistor där man följer upp att de  
uppräknade brandskyddsåtgärderna ovan fungerar.   
Informerar personalen i brandskyddsfrågor.   
Rapporterar avvikelser och händelser avseende brand/brandskyddsfrågor till ansvarig. 
Deltar i brandskyddsronder.   
Ställföreträdande föreståndare Brandfarlig vara.   

    
    

Underskrift VD:  Datum:   
    

Underskrift 
befattningshavare: 

Datum:   
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BRANDSKYDDSORGANISATION – 
ANSVARSFÖRDELNING 
 
Namn:   Befattning:   

Roger Lindström  Anläggningsskötare/Brandlarm  

Ärenden:     

Kontrollronder    

     
     

     

     

     
     
     
     
     

Arbetsuppgifter:    

Kontrollerar larmet, dess skötsel, underhåll och tillhörande arbetsuppgifter.  
Lämnar rapporter om åtgärder och avvikelser.   
Deltar i brandskyddsronder.   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Underskrift VD:  Datum:   
     

Underskrift 
befattningshavare: 

Datum:   

     
 
Skapat 2007-04-25 Brandskyddspärm. Brandskyddsorganisation                                                Flik 4 
WB Trä AB  Tel nr : 0914-291 00 Org.nr: 556539-6750 
Åsträskvägen 22 Fax nr: 0914-102 44  
937 32 Burträsk  E-mail: mail@wb-tra.se                   Sid.8 

mailto:mail@wb-tra.se


  49

 
 
 
Bilaga 9 

BRANDSKYDDSREGLER 
 
 
Syfte: 
På WB Trä strävar vi efter att identifiera de risker som i första hand kräver särskilda 
brandskyddsregler. 
Brandskyddsreglerna är till för att skapa största möjliga säkerhet och med hjälp av 
dem ska brandriskerna undanröjas eller begränsas. 
 
Följande regler och riskinventering har upprättats på WB Trä: 
 
Regler för: 
• Heta arbeten  
• Arbete med linolja och andra självantändande produkter 
• Lagring och hantering av Brandfarlig vara 
• Städning av maskiner och lokaler i produktionen  
• Mekanisk bearbetning i maskiner med automatisk styrning 
• Incidentrapportering 
• Truckladdning 
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BRANDSKYDDSREGLER 
 

Regler för Heta arbeten 
 
När vi själva eller någon annan ska utföra svetsning, skärning eller liknande uppdrag i 
vår anläggning. 
 
Beskrivning av brandrisk: 
Heta arbeten utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon 
form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. Arbete kan behöva utföras i 
utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller lättantändligt 
material, brännbara byggnadsdelar och vissa konstruktioner kan vara värmeledande. 
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen 
hör också till faktorer som kan öka risken för brand. På WB Trä finns stora mängder 
eldfängt material som trä, spån och damm. 
 
Syfte: 
Kontrollera tillfällig risk som kan uppstå på olika platser i vår verksamhet i samband 
med heta arbeten. 
 
Förutsättning: 
Tillstånd och kontrollista för tillfälliga arbeten skall tillämpas. 
 
Åtgärder: 
Brandskyddsansvarig för Heta arbeten ska på dokumenterat sätt godkänna att arbetet 
ska utföras. Underentreprenör/hantverkare som kommer att utföra arbete som klassas 
som Heta arbeten får inte anlitas förrän brandskyddsansvarig för Heta arbeten 
informerats. 
 
Utförare  
Underentreprenör/hantverkare ska ha genomgått SBF: s utbildning i Heta arbeten och 
ha giltigt certifikat. Gäller även vår egen personal. 
 
Ansvarig för innehållet  
Brandskyddschefen. 
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Ansvarig för efterlevnad 
Brandskyddsansvarig för Heta arbeten är ytterst ansvarig för efterlevnaden av denna 
regel. 
Alla som anlitar en underentreprenör/hantverkare är skyldig att informera 
brandskyddsansvarig för Heta arbeten. 
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BRANDSKYDDSREGLER 
 
Regler för arbete med linolja och andra självantändande 
produkter 
 
Beskrivning av brandrisk: 
Mycket stor risk för självantändning i indränkta torktrasor och torkpapper. Färg eller 
lack med luftoxiderande bindemedel, t ex linolja eller alkyd, kan självantända. Detta 
sker inte i burken eller vid normal målning. Risken gäller avfall i form av färgavskrap 
vid sprutmålning samt under ogynnsamma omständigheter, papper, trasor etc. med 
indränkt färg – i båda fallen innan färgen har torkat färdigt. 
Om tjocka lager av färgstoft byggs upp på en motor i en ventilationstrumma, t ex i en 
sprutbox kan risken öka för självantändning. 
 
Syfte: 
Säkerställa att arbete med linolja eller andra självantändande produkter utförs på ett 
sådant sätt att riskerna minimeras. 
 
Förutsättning: 
Arbete med dessa produkter ska alltid utföras på avsedd plats. 
 
Åtgärder: 
All personal som arbetar med linolja och självantändande produkter skall vara utbildad 
och informerad i risker och regler. 
Torktrasor och torkpapper ska deponeras efter användning i för ändamålet avsedd 
vattenfylld hink.  
När hinken är full skall vattnet silas bort och trasorna placeras i anvisad container 
utomhus. Containern töms och skickas till förbränning via kommunens försorg. 
 
Utförare 
Utbildad och informerad personal i ytbehandlingen. 
 
Ansvarig för innehållet i denna regel 
Brandskyddschefen.  
 
Ansvarig för efterlevnad 
Arbetsledare på ytbehandlingen. 
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BRANDSKYDDSREGLER  
 
Regler för hantering och lagring av Brandfarlig vara  
 
Exempel på brandfarlig vara: 
• Lösningsmedel 
• Färg 
• Gasbehållare 
 
Beskrivning av brandrisk: 
Vid brand är explosionsrisken och risken för brandspridning stor.  
 
Syfte: 
Skaderisken ska minimeras genom att följa säkerhetsdirektiven i lagar, förordningar 
och tillämpningsföreskrifter. 
 
Förutsättning: 
Vi ska ha en ansvarig person som är föreståndare för Brandfarlig vara. 
Om kvantiteterna blir större än de som medges i gällande föreskrifter skall tillstånd 
sökas. 
Säkerhetsdirektiven ska följas eftersom de kvantiteter som används kräver tillstånd. 
 
Åtgärder: 
Förvaringsutrymme: 
• Utrymmet ska vara brandsäkert avskilt. 
• Dörr ska vara försedd med självstängare. 
• Varnings- och förbudsanslag skall vara placerade vid ingång till rummet. 
• Handbrandsläckare skall finnas placerad utanför dörren. 
• Rummet ska stå i undertryck i förhållande till intilliggande lokaler. Frånluftsdon 

skall finnas. 
 
Behållare:  
• Endast godkända och för ändamålet avsedda burkar, dunkar fat etc. ska användas. 
• Behållarens öppning ska tillslutas säkert och tätt. 
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Övrigt: 
• Rökning förbjuden och förbud mot öppen låga eller gnistbildande verksamhet i 

rummet där brandfarlig vara lagras. 
• Tillstånd ska sökas om kvantiteterna är större än vad som medges i gällande 

föreskrifter. 
 
Utförare 
Föreståndare brandfarlig vara. 
 
Ansvarig för innehållet i denna regel 
Brandskyddschefen.  
 
Ansvarig för efterlevnad 
Föreståndare Brandfarlig vara. 
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BRANDSKYDDSREGLER 
 
Regler för städning av maskiner och lokaler i produktionen 
 
Beskrivning av brandrisk: 
Brandrisk föreligger om lager och elmotorer överhettas. 
 
Syfte:  
Säkerställa att maskiner med rörliga delar och elmotorer hålls fria från trädamm och 
spån för att minimera brandrisken. 
 
Förutsättning: 
Risken för varmgång i maskiner eftersom det alltid finns alltid en risk för att lager kan 
gå varmt. 
  
Åtgärder: 
1. Städning varje vecka. 

På WB Trä städas fabriken ca åtta timmar/vecka av städpersonal. Golv, öppna och 
även mer oåtkomliga ytor, runt och på maskiner hålls fria från spån, flis och 
damm. 
 

2. Städning av dolda ytor, i och vid maskiner. 
Maskinansvarig ser till att städning av dolda ytor blir utförd där det måste skruvas 
bort skyddsplåtar och liknande.  
 

3. Svåråtkomliga ytor ovanför maskiner.  
Det samlas lätt trädamm i svåråtkomliga utrymmen ovanför maskinerna. 
1 gång/år ska rör, elskåp, väggar, luftledningar, filter städas för att inte stora 
dammängder ska utgöra explosionsrisk. 

 
Regelbunden städning av maskinerna är ett krav. Det är viktigt att hålla nere mängden 
damm och spån i direkt anslutning till dessa delar för att minska risken för 
brand/trädammsexplosion. Varje maskinansvarig är i alla lägen ansvarig för att 
städning sker med den regelbundenhet som krävs vid den specifika maskinen. Stora 
högar av damm och spån får under inga omständigheter samlas kring motorer och 
axlar. 
 
Kontroller av städningen utförs av brandskyddskontrollanterna. Eventuella brister 
noteras i besiktningsrapporten (finns under flik 8, Kontrollsystem). 
 
Skapat 2007-04-25 Brandskyddspärm. Brandskyddsregler                                                         Flik 5 
WB Trä AB  Tel nr : 0914-291 00 Org.nr: 556539-6750 
Åsträskvägen 22 Fax nr: 0914-102 44  
937 32 Burträsk  E-mail: mail@wb-tra.se                   Sid.7 

mailto:mail@wb-tra.se


  56

 
 
 
Utförare 
Alla maskinoperatörer. 
 
Ansvarig för innehållet i denna regel 
Brandskyddschefen. 
 
Ansvarig för efterlevnad 
Respektive arbetsledare. 
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BRANDSKYDDSREGLER 
 
Regler för mekanisk bearbetning i maskiner med automatisk 
styrning 
 
Exempel på maskiner: 
• CNC-maskiner 
• Högfrekvenslimmaskin 
 
Beskrivning av brandrisk: 
Varmgång om något hakar upp sig kombinerat med mängderna trädamm och 
spåndamm som finns i vår anläggning ökar brandrisken. 
 
Syfte: 
Säkerställa att maskiner med automatisk styrning inte lämnas obemannade och utan 
övervakning. 
 
Förutsättning: 
Det föreligger alltid en risk att något hakar upp sig i maskiner med automatisk 
styrning och att det leder till varmgång. De stora mängderna trädamm och spån i 
vår anläggning ökar risken för brand. 
 
Åtgärder: 
Varje maskinoperatör är alltid ansvarig för att maskinen står under övervakning då 
den är i arbete. Arbetet avbryts under raster och pauser och om man måste lämna 
arbetsstället. Det är under inga omständigheter tillåtet att lämna maskinen påslagen 
utan övervakning. 
 
Utförare 
Alla maskinoperatörer. 
 
Ansvarig för innehållet i denna regel 
Brandskyddschefen. 
 
Ansvarig för efterlevnaden 
Respektive arbetsledare. 
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BRANDSKYDDSREGLER 
 
Regler för incidentrapportering 
 
Syfte: 
Genom att dokumentera alla incidenter får brandskyddsorganisationen ett effektivt 
verktyg att arbeta med för att förbättra brandskyddet. 
 
Förutsättning: 
Alla i verksamheten ska känna till att man är skyldig att rapportera incidenter. 
 
Åtgärder: 
Alla anställda som erfar någon form av incident skall kontakta en 
brandskyddskontrollant, brandskyddschefen eller ansvarig arbetsledare. Denne 
hjälper till med att dokumentera incidenten på incidentrapporten (finns under fliken 
8, Kontrollsystem). 
 
Utförare 
Samtliga anställda på WB Trä. 
 
Ansvarig för innehållet i denna regel 
Brandskyddschefen. 
 
Ansvarig för efterlevnad 
Arbetsledningen. 
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BRANDSKYDDSREGLER 
 
Regler för truckladdning 
 
Beskrivning av brandrisk: 
Vid laddning kan knallgas bildas och om öppen eld finns i närheten ökar risken för 
explosion. 
 
Syfte: 
Säkerställa att truckladdning utförs på ett säkert sätt så att riskerna minimeras. 
 
Förutsättning:  
Vid laddning kan knallgas bildas därför är det vikigt att reglerna följs.  
Rökning eller öppen eld kan förorsaka explosion.  
Använd skyddsglasögon.  
Alla arbeten skall utföras på strömlöst batteri. 
 
Åtgärder: 
Före laddning: 
• Bryt strömmen till körkontrollen. 
• Lyft undan locket så att laddningsvärmen ventileras bort. 
• Ombesörj god ventilation så att vätgas och laddningsvärme ventileras bort.  
• Kontrollera att syranivån inte är under cellplattorna. 
• Koppla laddarens batterihandske till laddarens handske. 
• Slå till laddningsströmbrytaren. 
• Kontrollera att amperemätaren visar normalt utslag och att kontrollampan visar 

normal drift. 
 

Efter laddning: 
• Kontrollera att laddningen är avslutad. 
• Slå ifrån laddningsströmbrytaren. 
• Lossa batterihandsken och anslut till trucken. 
• Kontrollera syravikten minst 1 gång/vecka. Rät syravikt framgår av 

skötselvanvisningen. 
• Torka av batteriet för att förhindra krypströmmar och självurladdning. Lägg på 

locket. 
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Varje vecka eller vid behov: 
• Fyll på ackuvatten till rätt nivå. 
• Tvätta batteriet grundligt utvändigt med varmt vatten och trasor. 
• Kontrollera syravikten. Vid kontroll av syravikten ska värdet vid fullastat 

batteri vara 1,25 – 1,28 (25 oC) dvs. ha minst 20 % kapacitet kvar om batteriet 
ska hålla sin livslängd. 

 
Skyddsåtgärder vid arbete med batterier: 
Knallgas – explosionsrisk 

1. Förbud mot rökning och öppen eld 
2. Undvik kortslutningsgnistor 
3. Använd isolerade verktyg 
4. Avled statisk elektricitet genom att emellanåt beröra jordat föremål. 

 
 
Utförare 
Truckansvarig. 
 
Ansvarig för innehållet i denna regel 
Brandskyddschefen. 
 
Ansvarig för efterlevnad 
Respektive arbetsledare. 
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Bilaga 10 

 
 

UTBILDNINGSPLANER 
BRANDSKYDD 
 
 
 
Behovet av utbildning är inventerat och följande utbildningar planeras. 
 
Utbildningsplaner: 
• Brandskyddsansvarig skall genomgå SBA-utbildning från räddningstjänsten eller annan 

likvärdig. 
• Brandskyddschefen skall genomgå intern brandskyddskontrollant – utbildning från 

räddningstjänsten eller annan likvärdig. 
• Intern brandskyddskontrollant – utbildning från räddningstjänsten eller annan 

likvärdig. 
• Alla anställda skall genomgå grundläggande introduktion i brandskydd. 
• Alla nyanställda skall utbildas internt inom 2 veckor efter anställningens början. 
• Brandskyddskontrollanter skall genomgå en funktionsutbildning. 
• Föreståndare Brandfarlig vara skall genomgå en funktionsutbildning. 
• Anläggningsskötare skall genomgå en funktionsutbildning. 
 
Vi skall genomföra en utrymningsövning minst vart 4:e år. 
 
Alla utbildningar och övningar som genomförs skall dokumenteras och arkiveras. 
 
På kommande sidor beskrivs respektive utbildning. 
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UTBILDNINGSPLANER 
BRANDSKYDD 
 
 
 

För all personal 
 
Utbildning i brand – BKA (brandkunskap för alla) och Första Hjälpen 
 
Syfte: 
Ett brandskyddsmedvetande skall skapas hos våra anställda för att de ska kunna ta egna 
initiativ och medverka till en brandskyddad verksamhet.  
 
Målsättning: 
Efter utbildningen skall deltagarna: 
• Förstå WB Träs brandskyddspolicy. 
• Kunna identifiera möjliga brandrisker inom byggnaden och verksamheten. 
• Vidta rätt åtgärder vid brand. 
• Känna till hur utrymning av byggnaden sker. 
• Kunna larma räddningstjänsten. 
• Kunna handskas med släckningsutrustning. 
 
Efter genomgången utbildning ska personalen ha kunskap för att: 
• Ge första hjälpen vid plötsligt insjuknande och olycksfall. 
 
 
Omfattning 
Alla anställda ska ges en grundläggande utbildning i brandskydd och Första Hjälpen, 
kurstid 4 timmar.  
Utbildningen ska om behov finns, återkomma varje år för att täcka upp alla 
nyanställda. 
Uppföljning ska ske en gång/år för att kontrollera vilka av våra anställda som står i tur 
att utbildas. 
Samtliga utbildningar ska ha en direkt koppling till vår verksamhet. 
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Program 
 
 
- Företagets brandskyddspolicy 
- Brandrisker inom byggnaden och verksamheten 
- Byggnadstekniskt brandskydd 
- Utrymningsgenomgång ev. utrymningsövning  
- Anordning för brandsläckning 
- Åtgärder vid brand: 

• Rädda 
• Larma 
• Släck 

- Praktiska släckövningar med handbrandsläckare. 
 
Första Hjälpen: 
• Livsfarligt läge 
• Andning 
• Blödning 
• Chock  
Teori och praktik 
 
Ansvarig för att utbildningen genomförs 
Brandskyddschefen. 
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UTBILDNINGSPLANER 
BRANDSKYDD 
 
För nyanställd personal 
 
Introduktion - brandskydd 
 
Syfte: 
Alla nyanställda ska få kännedom vilket brandskydd som finns på WB Trä och hur 
de ska agera vid brand. Ett brandskyddsmedvetande ska skapas hos de nyanställda 
för att de ska kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad 
verksamhet. 
 
Omfattning: 
Alla nyanställda ska ges en introduktion i brandskydd, kurstid 1 timme.  
Utbildningen ska ske inom de två första veckorna efter att arbetstagaren påbörjat sin 
anställning. När de placerats ut i ett arbetslag skall de därefter omfattas av de 
utbildningsplaner som gäller all personal.  
 
Program 
• Företagets brandskyddspolicy 
• Brandrisker inom byggnaden och verksamheten 
• Utrymningsplan - Utrymningsgenomgång  
• Brand- och utrymningslarm 
• Brandsläckningsanordningar 
• Åtgärder vid brand: 

- Rädda 
- Larma 
- Släck 

 
Utförare 
Intern utbildare. 
 
Ansvarig för att utbildningen genomförs 
Brandskyddschefen. 
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UTBILDNINGSPLANER 
BRANDSKYDD 
 
 

För funktionsansvariga 
 
Brandskyddsansvarig 
Skall genomgå SBA-utbildning från räddningstjänsten eller annan likvärdig. 
 
Brandskyddschefen 
Skall genomgå följande utbildning: 
• Intern brandskyddskontrollant – utbildning från räddningstjänsten eller annan 

likvärdig. 
 
Brandskyddskontrollanter 
Skall genomgå följande utbildningar: 
• Intern brandskyddskontrollant – utbildning från räddningstjänsten eller annan 

likvärdig. 
• Intern utbildning i WB Träs SBA (total genomgång med brandskyddschefen).  
 
Kursinnehåll – intern brandskyddskontrollant: 
• Ny lag och regelverk 
• Brandkunskap  
• Skadebegränsning 
• Byggnadstekniskt brandskydd  
• Förebyggande modell 2006  
• Systematiskt brandskyddsarbete  
• Riskanalys 
• Internkontroll  
• Kom igång   
• Information till personalen. 

 
Målet med utbildningen är att varje deltagare ska kunna genomföra en enkel riskanalys, 
ansvara för internkontrollverksamheten och kunna informera personalen. 
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Utförare 
Extern utbildare.  
 
Ansvarig för att utbildningen genomförs 
Brandskyddschefen. 
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Anläggningsskötare - automatiskt brandlarm 
Skall genomgå följande utbildningar (som tillägg till utbildning i brandskydd för all 
personal): 
• Anläggningsskötarutbildning. 
 
Föreståndare Brandfarlig vara 
Skall genomgå följande utbildningar (som tillägg till utbildning i brandskydd för all 
personal): 
• Grundkurs i hantering av Brandfarlig vara (Svenska Brandförsvarsföreningen 

eller räddningstjänsten).  
 
Utförare 
Extern utbildare.  
 
Ansvarig för att utbildningen genomförs 
Brandskyddschefen. 
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Bilaga 11 
Exempel på en kallelse till brandskyddsträff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till brandskyddsträff! 
 

Välkomna till konferensrummet tisdag 24 april kl. 10.00 
 
• Bifogar materialet till flik 6. Vi ska ta upp förslagen till 

utbildningsplaner. 
• Läs igenom förslagen under flikarna 2 och 4 och frågorna 

under flik 11 innan vi träffs.  
• Vi ska prata mer om förslagen till 

brandskyddsorganisationens arbetsuppgifter.  
    

 
/Maria 
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Bilaga 12 

 
 
 

Det systematiska brandskyddsarbetet på WB Trä 
 

Jag heter Maria Burlin och läser Träteknik på Luleå tekniska universitet på campus i 
Skellefteå. Som examensarbete har jag fått till uppgift att utarbeta och genomföra ett 
SBA (systematiskt brandskyddsarbete) här på företaget. Uppgiften är av både teknisk 
och organisatorisk karaktär. 
 
För att arbetet med SBA ska komma igång vill Erik att en referensgrupp bildas som 
även ska vara företagets brandskyddsorganisation (i den senare är jag själv undantagen 
eftersom jag inte vet om jag blir kvar här efter att examensjobbet har avslutats). Jag 
deltar i referensgruppen i egenskap av projektledare och är sammankallande för 
gruppen. 
 
Referensgruppen vill Erik ska bestå av: 
• Mattias Jonsson 
• Valter Pettersson 
• Roger Lindström 
• Lars Pettersson 
• Maria Burlin 
 
Syftet med gruppen är att den ska utgöra grunden för att få igång ett aktivt 
brandskyddsarbete här på WB och samtidigt vara en kunskaps- och erfarenhetskälla 
och bollplank för mig i ex-jobbet. Det är ni på WB som är experter på er verksamhet! 
Vi ska tillsammans försöka hitta en relevant nivå på brandskyddsarbetet utifrån 
byggnaden, organisationen, verksamheten, ansvaret och riskerna. 
 
Varför SBA? 
Lagen föreskriver att ägare av företag och verksamheter själva har ansvaret för 
brandskyddet och det gör man genom att inrätta ett SBA. Vår verksamhet ska skyddas 
från brand och om det trots det börjar brinna ska konsekvenserna kunna minimeras 
tack vare det systematiska brandskyddsarbetet. Vi ska se till att göra allt vi kan för att 
förhindra att det böjar brinna. 
Därför ska vi på ett organiserat sätt planera, dokumentera, kontrollera, öva och följa 
upp brandskyddet. 
 
Vad gör en brandskyddsorganisation? 
Den ska redogöra för vilka personer som ska arbeta med brandskyddsfrågorna och 
inom vilka ansvarsområden. 
Det ska finnas en uppgiftsbeskrivning till varje person där ansvar och befogenheter 
klargörs. 
Brandskyddsansvarig har ansvaret för det totala brandskyddsarbetet. 
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Förslag till brandskyddsorganisation 
 VD har det yttersta ansvaret för brandskyddet dvs. är brandskyddsansvarig. Erik 

utser en brandskyddschef och delegerar ansvar och befogenheter. 
 1 brandskyddschef 
 2 brandskyddskontrollanter 
 1 anläggningsskötare 

 
Förslag till arbetsuppgifter 
 
Brandskyddsansvarig, VD: 
• Formulerar mål för brandskyddsarbetet. 
• Fastställer delegationsordning. 
 
Brandskyddschef - har delegerat, övergripande ansvar för brandskyddet på företaget: 
• Har förståelse för och ansvarar för anläggningens samtliga brandskyddsåtgärder. 
• Handlägger företagets brandskyddsfrågor. 
• Upprättar utbildningsplan* och ansvarar för att brandskyddsutbildningar 

genomförs. 
• Upprättar utrymningsplanering och insatsorganisation avseende brand. 
• Samverkar med ansvariga vid planering av nya lokaler, maskiner och 

arbetsmetoder. 
• Ansvarar för WB: s brandskyddsdokumentation* och kontrollrutiner och att det 

som står i brandskyddspolicyn* efterlevs. 
• Ansvarar för och handlägger eventuellt tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 
• Svarar för rutiner i samband med tillståndsgivning för heta arbeten. 
• Delegera befogenheter till de övriga i brandskyddsorganisationen så att de kan 

utföra sina arbetsuppgifter. 
• Följer upp tillbudsrapportering. 
• Säkerställer att eventuella brister åtgärdas. 
 
 
Brandskyddskontrollanter – har delegerade arbetsuppgifter i brandskyddsarbetet: 
• Har förståelse för och ansvarar för anläggningens samtliga brandskyddsåtgärder. 
• Utföra egenkontroller av brandskyddet med hjälp av kontrollistor där man följer 

upp att brandtekniska skyddsåtgärder fungerar, exempelvis utrymningsvägar, 
brandcellsgränser och släckutrustning. Lämnar rapporter om åtgärder. 

• Informera personalen i brandskyddsfrågor. 
• Utbilda nyanställda. 
• Rapportera avvikelser och händelser avseende brand/brandskyddsfrågor till 

ansvarig 
 
Anläggningsskötare för automatiska brandlarmet (Arbetet pågår redan): 

• Kontrollera larmet och tillhörande arbetsuppgifter. 
• Lämnar rapporter om åtgärder och avvikelser.  

 
Kom ihåg, detta är förslag till arbetsuppgifter och fördelning! 
 
 



  71

Mina arbetsuppgifter 
Mina arbetsuppgifter är enligt projektplanen att hjälpa företaget att komma igång med 
brandskyddsarbetet och underlätta för er genom att: 
• Utforma några förslag till brandskyddspolicy. 
• Medverka till att en brandskyddsorganisation utformas med hjälp av 

referensgruppen. 
• Vara sammankallande till träffar med referensgruppen. 
• Dokumentera WB: s systematiska brandskyddsarbete (pärm och/eller digitalt). 
• Utarbeta en verksamhets- och brandskyddsbeskrivning. 
• Utforma brandskyddsregler för de moment som innebär störst brandrisk. 
• Bidra till att planera och fastställa en utbildningsplan. 
• Hjälpa till med att fylla i och se till att Redogörelse för brandskydd lämnas in till 

Räddningstjänsten i Skellefteå. 
 
 
Det här var lite information från mig. Jag ser fram emot ett gott samarbete och att vi 
gemensamt kan arbeta för ett ännu brandsäkrare WB Trä.  
 
Med vänlig hälsning, 
Maria. 
 
Kallelse: 
Välkommen till träff måndag 2 april 14.30 i konferensrummet. 
 
 
* Uppstarten av dessa uppgifter ingår i mitt examensarbete. 
 
(OBS! Detta möte fick skjutas upp till den 13/4.) 
 
 

         Kallelse till träff: 
          Måndag 2/4 14.30 konferensrummet. Välkomna! 
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