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Sammanfattning 
Den 1 januari 2004 trädde Lag om Skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte därmed 
Räddningstjänstlagen. Ett av målen med den nya lagstiftningen var att tydliggöra skillnader i ansvar 
mellan olika aktörer. I syfte att förtydliga delar av den nya lagen utgav det dåvarande Svenska 
Räddningsverket ett allmänt råd (SRVFS 2004:3) där det bland annat står att fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i syfte att upprätthålla ett 
skäligt brandskydd samt att detta skall dokumenteras. 

Rapporten ämnar reda ut vad som bör ingå i dokumentationen för ett systematiskt brandskyddsarbete 
samt försöka ge en inblick i andra faktorer som kan ha en inverkan på riskhanteringsarbete i stort. 
Teorin har sedan applicerats i utformandet av det förslag till det systematiska brandskyddsarbete som 
skall bedrivas av Fasadelement Verkstads AB, ett mindre företag beläget i Luleå som bedriver 
legotillverkning av metallprodukter. 

Genom att tolka det allmänna rådet gällande systematiskt brandskyddsarbete samt litteratur och olika 
kommuners riktlinjer fastställdes att dokumentationen för ett systematiskt brandskyddsarbete bör 
innehålla följande: 

 Policy & Ansvar 

 Organisation 
 Beskrivning av verksamhet 
 Riskinventering och åtgärdsplan 
 Utbildning, information och övning 
 Instruktioner, regler och rutiner 

 Kontroll- och underhållsrutiner  
 Uppföljning och revision av dokumentation 

Införandet av ett systematiskt brandskyddsarbete till trots är det inte säkert att brandskyddet når en 
eftersträvansvärd nivå. För att ett systematiskt brandskyddsarbete ska fungera som det är tänkt är det av 
vikt att det finns förståelse för brandskyddet inom hela verksamheten. Ledningen måste tilldela de 
resurser som krävs och personalen måste vara medveten om och respektera de regler och rutiner som är 
fastslagna för verksamhetens brandskydd. För att åstadkomma detta är det viktigt att skapa en 
fungerande säkerhetskultur.  

Ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete kan ge ekonomiska fördelar i och med att det kan leda 
till lägre försäkringspremier samt att det i händelse av olycka kan ge lägre självrisk, till skillnad från om 
brandskyddet eftersatts. 

Riskinventeringen av Fasadelement Verkstads AB visar på stora brister i brandskyddet. För att komma 
till rätta med dessa brister krävs både organisatoriska samt kulturella förändringar. Ett systematiskt 
brandskyddsarbete innehåller komponenter för att komma till rätta med dessa brister. 
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Abstract 
On the 1st of January 2004 the Civil Protection Act took effect and thus replaced the Rescue Services 
Act. One of the goals of the new legislation was to further distinguish the different areas of 
responsibility regarding fire safety. In order to clarify some parts of the new law, the Swedish Rescue 
Services Agency issued a general recommendation (SRVFS 2004:3) which amongst other things states 
that the estate agent or the usufructuary are responsible for carrying out and documenting a fire safety 
management system to uphold a reasonable level of fire safety. 

The theoretical aim of this paper was to define what should be included in such a fire safety 
management system and to try to give an understanding of other factors that may have an impact on 
risk management as a whole. The theory has then been put to practical use when designing the fire 
safety management system for Fasadelement Verkstads AB, a small company in the Luleå area that 
specializes in manufacturing steel products for the building- and transport industry. 

By studying the general recommendation (SRVFS 2004:3) along with literature and guidelines of some 
Swedish municipalities it was concluded that a fire safety management system should include the 
following: 

 Policy 

 Organization & Areas of responsibility 
 Description of 

o Building characteristics 
o Activities 
o Fire safety installations 

 Risk assessment & Risk reduction plan 
 Training, information and fire safety drills 
 Fire safety regulations 
 Control and maintenance routines 
 Follow-up routines 

The mere existence of a documented fire safety management system is not enough to achieve a 
satisfactory standard regarding fire safety. There needs to be an understanding throughout the entire 
organization in order for such a system to work. The management must show commitment and 
willingness to allocate recourses and the workforce must have an understanding and respect regarding 
fire safety issues. In order to achieve this a positive safety culture is needed. 

A well working fire safety management system may be favourable from an economic point of view in 
terms of lower insurance costs. It may also have an effect on the deductable in the case of an accident if 
the fire safety would be proven to be poorly managed. 

The risk assessment regarding the fire safety of Fasadelement Verkstads AB showed that there are 
serious flaws that need to be addressed. Both organizational and cultural improvements are required if a 
satisfactory level is to be achieved, something the implementation of a fire safety management system 
may able to remedy. 
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Inledning 

Bakgrund 
Den 1 januari 2004 ersattes Räddningstjänstlag (1986:1102) av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). Den tidigare lagstiftningen strävade efter att öka kommunens ansvar för bland annat 
brandsläckning och förebyggande brandskydd. Lagstiftningen innan LSO har dock inte lyckats särskilt 
väl med att engagera kommunerna i styrningen av brandförsvaret/räddningstjänsten, vilket fått till följd 
att det har varit andra aktörer som har styrt utvecklingen1. LSO medförde bland annat att skillnader 
gällande olika aktörers ansvar preciserades, den enskilde individens ansvar tydliggjordes likväl som 
kommunens och statens. 

Synen på ansvaret för brandskyddet finns formulerat i lagens 2 kap. 2 § enligt nedan: 

 ”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.” 

En viktig nyhet som den nya lagstiftningen innebar var att systemet med brandsyner avskaffades. 
Brandsyner innebar att räddningstjänsten bedömde det tekniska brandskyddet inom en verksamhet 
genom ett platsbesök där brister påtalades och en åtgärdsplan utarbetades. I och med att LSO infördes är 
brandsynen utbytt till förmån för tillsyn där fokus istället för att granska det tekniska brandskyddet i 
form av exempelvis utrymningsvägar och släckutrustning inriktas på att utreda huruvida det lagstadgade 
kravet på ett skäligt brandskydd efterlevs. 

I syfte att underlätta efterlevnaden av de krav detta ansvar medför utgav Statens räddningsverk 
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) allmänna råd gällande hur det förebyggande 
brandskyddsarbetet bör bedrivas. Där lämnas bland annat förslaget om att ett systematiskt och 
kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid 
och att detta arbete bör dokumenteras2. Innehållet i den dokumentation som ligger till grund för det 
systematiska brandskyddsarbetet skall syfta till att öka kunskapen om det egna brandskyddet för att 
personalen på plats ska kunna ingripa vid ett brandtillbud. Det systematiska brandskyddet ska därför 
redogöra för hur brandskyddet är organiserat, hur ansvarsfördelning ser ut samt en plan för hur 
personalen ska förvärva den kompetens som krävs för att tackla de risker som finns förenade med den 
aktuella riskbilden som är aktuell för verksamheten. Dokumentationen skall även rymma regler och 
rutiner gällande brandskyddet samt kontrollfunktioner för att säkerställa dess kvalitet.  

Då riskbilden kan variera mycket mellan olika verksamheter måste även det systematiska 
brandskyddsarbetets utformning stå i paritet med befintliga risker, vilket medför att en riskinventering 
behövs. Riskinventeringen bör sedan följas av en riskanalys där de identifierade riskerna värderas i syfte 
att arbeta fram en åtgärdsplan.  

Enligt 3:e kapitlet i LSO skall den lokala kommunen underlätta framtagandet av detta arbete genom 
rådgivning och information. Luleå kommun har tagit fram en modell i tre nivåer som skall vägleda 
utvecklandet av det systematiska brandskyddsarbetet. Det är främst personsäkerheten som styr vilken 
nivå verksamheten skall använda som vägledning, där nivå 1 är högriskverksamheter och nivå 3 är 
lågriskverksamheter. Dessa nivåer har olika förslag på vilken omfattning det systematiska 

                                                 
1 Lagen om skydd mot olyckor. beskrivningar & kommentarer. Sid 25 
2 SRVFS 2004:3 
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brandskyddsarbetet skall bedrivas3. I Luleå kommun har en förskola, ett sjukhus och en industri fungerat 
som ett exempel på de tre olika nivåerna.   

En industri som kategoriseras som en nivå 2 verksamhet enligt Luleå kommuns modell är Fasadelement 
Verkstads AB. Företaget är beläget i Kallax företagsstad och bedriver legotillverkning av 
metallprodukter till bygg- och transportsektorn och har en för norra Sverige unik maskinpark. De har 
15 anställda och från starten 1976 har företaget drivits av samma ägare fram till 2009. Därefter bytte 
företaget ägare och den nytillträdde platschefen har efterfrågat ett styrdokument för det systematiska 
brandskyddsarbetet, då det i dagsläget ej bedrivs. 

Denna rapports slutprodukt, Systematiskt brandskyddsarbete för Fasadelement Verkstad AB, kommer 
således lämnas över till ledningen för att implementeras i verksamheten för en ökad brandsäkerhet.  

Syfte & mål 
Syftet med rapporten är att utreda vad som bör ingå i den dokumentation som skall ligga till grund för 
det systematiska brandskyddsarbetet inom en verksamhet med en koppling till forskningsgrundad 
kunskap om riskhantering och säkerhetskultur. Rapporten ämnar även ge en överblick av de risker som 
finns förknippade med verksamheten som bedrivs av Fasadelement Verkstads AB samt lämna förslag på 
åtgärder. 

Målet med rapporten är att ta fram ett förslag till den dokumentation som ska ligga till grund för det 
systematiska brandskyddsarbete som skall bedrivas inom Fasadelement Verkstad AB. 

Metod 
För att kunna utreda vad som bör ingå i dokumentationen av ett systematiskt brandskyddsarbete har 
SRV:s allmänna råd i frågan studerats tillsammans med litteratur på ämnet. Den litteratur som har 
använts är Svenska Brandskyddsföreningens kommentarer samt Brandskyddshandboken. Litteraturens 
beskrivning av ämnet har sedan jämförts med olika kommuners riktlinjer i syfte att ta fram en 
gemensam nämnare för vad som bör ingå i en SBA dokumentation. 

För att ta fasta på teorier för riskhantering och säkerhetskultur som kan vara av nytta för bedrivandet av 
ett systematiskt brandskyddsarbete har litteratur samt intervjuer använts, där James Reasons teorier har 
varit i fokus. 

I syfte att skapa förståelse för de risker som finns förknippade med verksamheten som bedrivs av 
Fasadelement Verkstads AB har en riskidentifiering genomförts. Inventeringsarbetet har skett genom att 
en grovanalys har genomförts vid platsbesök samt intervjuer med personal. Inventeringsarbetet har sedan 
använts som underlag till en riskanalys som genomförts i syfte att värdera riskerna inom verksamheten. 

Förslaget till den dokumentation som ämnas ligga till grund för Fasadelement Verkstads AB systematiska 
brandskyddsarbete har sedan utformats i enlighet med Luleå kommuns riktlinjer. 

Avgränsningar 
Den riskanalys som utförts skall inte ses en komplett beskrivning av de risker som finns förknippade 
med den verksamhet som bedrivas av Fasadelement Verkstad AB då den inte tar hänsyn till 
miljöpåverkan eller långtgående ekonomiska konsekvenser. Avgränsningen har gjorts av 
arbetsekonomiska skäl. 

  

                                                 
3 Systematiskt brandskyddsarbete – Luleå kommun 
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Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att brandskyddsarbetet inom en organisation organiseras och 
dokumenteras. Målet med arbetet är att då det bedrivs kontinuerligt inom organisationen skall leda till 
ständiga förbättringar. Hur arbetet bör utformas finns inte preciserat i lagen, men Statens räddningsverk 
har givit ut allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:3) som vägledning för hur det bör bedrivas. 
Dessa råd har sedan tolkats av bland annat kommuner och intresseorganisationer.   

En sammanställning och beskrivning av vad ett systematiskt brandskyddsarbete bör innehålla följer 
nedan: 

 Policy & Ansvar. 

 Organisation. 
 Beskrivning av verksamhet. 
 Riskinventering och åtgärdsplan. 
 Utbildning, information och övning. 
 Instruktioner, regler och rutiner. 
 Kontroll- och underhållsrutiner.  
 Uppföljning och revision av dokumentation. 

Arbetsgången för det systematiska brandskyddsarbetet kan ses som en cyklisk process som syftar till 
ständig utveckling. 

 

Figur 1: Arbetssätt SBA 
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Policy 
Grunden för ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete är en dokumenterad policy där ledningens 
inställning och ambitionsnivå beträffande brandskyddet fastställs. Det är ledningens ansvar att sedan se 
till att policyn implementeras och kommuniceras till de anställda så att de mål som finns preciserade i 
policyn eftersträvas.  Det är viktigt att dessa mål är relevanta i förhållande till verksamheten och 
ambitionsnivån.4 

Det kan vara önskvärt att ambitionsnivån för brandskyddsarbetet är högre ställd än vad lagstiftningen 
kräver av exempelvis försäkringsskäl.5 

Brandskyddsorganisation 
Syftet med att dokumentera organisationen för det systematiska brandskyddsarbetet är att tydliggöra 
ansvaret för hur arbetet skall bedrivas och följas upp. Ytterst ansvarig är alltid den som är ansvarig för 
verksamheten, det vill säga VD eller motsvarande chef. Detta ansvar går ej juridiskt sett att delegera bort 
men genom att skapa en organisation med tydliga regler och ansvarsområden kan den 
verksamhetsansvarige få hjälp att uppfylla detta ansvar.6 

Brandskyddsorganisationen bör dimensioneras efter företagets storlek och vilken verksamhet som 
bedrivs. Inom varje företag/organisation bör en brandskyddsansvarig utses som har till uppgift att 
planera och driva det systematiska brandskyddsarbetet. Vilken kompetens den brandskyddsansvarige bör 
ha och vilka ansvarsområden som tjänsten innefattar beslutas av företaget/organisationen.7 

Brandskyddsorganisationen skall vara utformad för att verka både förebyggande och skadeavhjälpande i 
händelse av brand. Dokumentationen av det förebyggande arbetet innefattar vem/vilka som ansvarar för 
kontroll, utbildning mm. medan organisationen i skadeavhjälpande syfte skall redogöra för vem som gör 
vad i händelse av brand eller annan olycka.8 

Ansvarsfördelningen mellan ägare och verksamhet bör klarläggas, vilket även skall framgå i hyresavtalet. 
Normalt brukar fastighetsägaren ansvara för det byggnadstekniska brandskyddet medan verksamheten 
ansvarar för ordning och reda. Det är viktigt att ansvarsförhållanden klargörs även för gemensamma 
utrymmen i byggnaden.9 

Beskrivning av byggnad, verksamhet och brandskydd 
För att ge anställda och utomstående personer en uppfattning av riskbilden bör beskrivning av byggnad, 
verksamhet och brandskydd utföras. För att lättare överskådliggöra beskrivningarna bör de lämpligtvis 
ingå i en översiktsritning.  En sådan beskrivning utgör även underlag för riskanalysen samt skapandet av 
rutinkontroller och brandskyddsåtgärder.10 

Byggnadsbeskrivningen skall informera om hur byggnaden ser ut i dagsläget och alla delar av byggnaden 
skall ingå. Om- och tillbyggnationer kan med fördel beskrivas för att se eventuella förändringar med 
tiden. Finns särskilda värden eller restriktioner i byggnaden eller omgivning skall detta beskrivas. 

                                                 
4 Skellefteå Kommun 2010 
55 Brandskyddshandboken. Sid 52 
6 Skellefteå Kommun 2010 
7 Skellefteå Kommun 2010 
8 Brandskyddshandboken. Sid 55 
9 Brandskyddshandboken. Sid 52 
10 Brandskyddshandboken. Sid 52 
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Upplysningar om fastighetsbeteckning, ägaruppgifter och planritningar samt nyttjanderättshavare ska 
finnas här.11 

Verksamhetsbeskrivningen skall upplysa om vilken eller vilka typer av aktiviteter som är aktuella för 
verksamheten. Förekommer högriskaktiviteter som till exempel heta arbeten eller arbeten med andra 
brandfarliga moment skall dessa markeras vari byggnaderna dessa pågår. 

I brandskyddsbeskrivningen skall alla typer av skydd mot brand som finns i byggnaden redovisas, aktiva 
skydd som brandposter och brandsläckare, larmcentral och detektorer, rökgasventilering, samt passiva 
skydd såsom brandcellsindelning och nödutgångar. Dessa skall vara beskrivna på en ritning med tydliga 
symboler som förklarar varje skydd. 12 

Risker och åtgärdsplaner 
För att effektivt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete är det av vikt att de risker som är 
förknippade med verksamheten analyseras. Oavsett hur riskanalysen utförs är det viktigt att både 
sannolikheter och konsekvenser beaktas. Genom att ta hänsyn till både sannolikhet och konsekvens 
erhålls ett riskindex vilket kan tydliggöra vilka risker som bör prioriteras i fråga om åtgärder och 
resurser. I och med att lagstiftningen fokuserar på personsäkerhet kan det i riskanalysen vara lämpligt att 
göra en åtskillnad mellan personskada och brandskada. En brand i en för verksamheten viktig utrustning 
kan medföra stora konsekvenser för verksamheten men behöver inte alltid innebära att personal utsätts 
för fara.13 

En genomförd riskanalys skall sedan användas som underlag för åtgärdsplaner i syfte att förbättra 
brandsäkerheten. Tidigare åtgärdsplaner var resultat av myndighets anmärkningar men följden av det 
nya tillsynsförfarandet medför att ägare/verksamhet själva åläggs att ta fram dessa. Åtgärdsplaner bör 
ange följande: 

 Prioriteringar av åtgärder 
 Vilka brister/fel som skall åtgärdas 
 Vad som skall göras 
 Vad som uppnås med åtgärden 
 Vem som skall göra det och när det skall vara klart 

Innan beslut om åtgärdsplan tas kan en kostnadsnyttoanalys av åtgärderna vara nödvändig. I denna 
analys är det av vikt att lagens krav och verksamhetens policy tas i beaktande.14 

Utbildning 
Utbildning och övning är en grundläggande del för att det systematiska brandskyddsarbetet skall vara 
effektivt. Efter en kartläggning om verksamhetens behov skall en utbildningsplan utformas så att både 
skadeförebyggande och skadeavhjälpande behov uppfylls. Utbildningen skall bland annat ge kunskap 
om befintliga brandrisker, brandskyddsinstallationer och utrymningsvägar. I större organisationer behövs 
olika utbildningar för olika befattningar, som till exempel kontroll och besiktning av brandskydd. Även 
övningsplanen skall utformas efter behovet av verksamheten. Regelbundna övningar minskar olyckors 
konsekvenser15. Övningar kan till exempel vara brandsläckningssövningar och utrymningsövningar som 

                                                 
11 Brandsäkert 2008 nr 4  
12 Brandsäkert 2008 nr 4  
13 Brandskyddshandboken. Sid 53 
14 Brandskyddshandboken. Sid 55 
15 Brandskyddshandboken. Sid 60 
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är anpassade för alla inom verksamheten. För större verksamheter bör mer komplexa ledningsövningar 
som riktar sig mer mot ledningens krisledningsorganisation utföras med jämna mellanrum. 

Regler och rutiner 
En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att det finns formulerade regler och rutiner som 
syftar till att både förhindra uppkomst av brand samt lindra konsekvenserna om olyckan skulle vara 
framme. Reglerna riktar sig till samtliga som befinner sig på arbetsplatsen och skall beskriva företagets 
riktlinjer för vad som gäller för exempelvis rökning och heta arbeten. Dessa instruktioner bör anpassas 
till den specifika verksamheten. Förutom reglerna bör det även finnas formulerade rutiner för 
tillbudsrapportering, utrymning, larm och så vidare.16 

Kontroll- och underhållsrutiner 
För att det förebyggande brandskyddsarbetet skall kunna bedrivas systematiskt över tid och hålla en 
acceptabel nivå krävs ett fungerande kontroll- och underhållsarbete. Syftet med ett sådant arbete är att 
säkerställa att den utrustning som är en del av brandskyddet är funktionsduglig. För att kontrollarbetet 
skall gå korrekt till bör det finnas drifts- och underhållsinstruktioner för de delar av brandskyddet som 
ska kontrolleras. Andra hjälpmedel är exempelvis checklistor och brandskyddsritningar.17 

Kontroll- och underhållsarbetet bör utformas så att det innefattar ett system med kontrollpunkter där 
varje kontrollpunkt tilldelas en identitet och instruktioner om vad som där ska kontrolleras och hur ofta 
det bör ske. Tidsintervallet skiljer sig beroende på riskens storlek och bör vara föremål för revidering 
beroende på felfrekvenser och kontrollpunktens betydelse för brandsäkerheten.18 

Arbetet med kontroll och underhåll kan indelas enligt följande beroende på arbetets komplexitet: 

 Kontinuerliga kontroller 
 Schemalagda kontroller 
 Revisionsbesiktningar 

Den kontinuerliga kontrollen bör ingå som en naturlig del av den ordinarie verksamheten, vilket 
exempelvis kan innebära kontroll av att utrymningsvägar eller brandposter inte blockeras. För att detta 
skall fungera krävs att det finns förståelse och kunskap om brandskyddet. Schemalagda kontroller 
innebär att ett system som ser till att brandskyddet kontrolleras och underhålls med lämpliga 
tidsintervall. Detta kan kräva speciell utbildning och utrustning. Revisionsbesiktningar är en del av 
kontrollarbetet som ofta utförs av externa resurser. Det syftar till kontroll och underhåll av den del av 
brandskyddet som kräver certifierade kontrollanter.19 

Det är viktigt att genomförda kontroller dokumenteras. Genom att dokumentera arbetet ges möjlighet 
att få kännedom att kontrollen utförts och vilka åtgärder som vidtagits. Det ger även en möjlighet att 
identifiera kontrollpunkter med hög felfrekvens.20 

  

                                                 
16 Brandskyddshandboken. Sid 60 
17 Skellefteå Kommun 2010 
18 Brandskyddshandboken. Sid 59 
19 Brandskyddshandboken. Sid 56 
20 Brandskyddshandboken. Sid 59 
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Uppföljning och revision av dokumentation 
En förutsättning för att ett brandskyddsarbete skall anses vara systematiskt är att det kontinuerligt följs 
upp. Detta innebär att brandskyddsarbetet som bedrivs utvärderas och vid behov förändras. 
Uppföljningen bör ske årligen och skall kontrollera huruvida de olika momenten i SBA 
dokumentationen efterlevs. Därtill skall dokumentationen vara föremål för revision då förändringar av 
verksamheten relevanta för brandskyddet har skett. 

Att studera rapporterade tillbud är en viktig del av uppföljningsarbetet då det kan ge en indikation om 
brister i brandskyddet.21  

Riskhantering och säkerhetskultur 
Ett systematiskt brandskyddsarbete är en form av riskhantering då det syftar till att reducera den risk en 
brand kan innebära. Riskhantering är dock ett begrepp som innefattar mer än risk för brand. 

Inom all produktionsindustri förekommer det i varierande grad risker ur både person- samt ekonomisk 
synpunkt. I syfte att minska sannolikheten samt konsekvenserna av dessa risker behövs därför olika 
former av skyddsåtgärder. Ett problem med riskhanteringsarbete är dock det komplexa förhållandet 
mellan skyddsåtgärder och produktion. De skyddsåtgärder som vidtas bör stå i paritet med de aktuella 
riskerna inom verksamheten, en balansgång krävs. Alltför omfattande skyddsåtgärder kan medföra att en 
organisation blir ekonomiskt lidande medan motsatsen kan resultera i olyckor med katastrofal utgång.22 

Emedan de produktiva processerna i en verksamhet är tämligen lätta att överblicka och förstå verkar 
skyddsåtgärder på en mer subtil nivå, ett lyckat riskhanteringsarbete tar sig allt som oftast i utryck av en 
minskad olycksfrekvens. En minskad olycksfrekvens är dock inte alltid att likställas med ett fungerande 
riskhanteringsarbete. Det finns många exempel på att en längre tid utan olyckor resulterar i att 
riskhanteringsarbetet eftersätts till förmån för ökad produktion. Underhållet av befintliga skyddsåtgärder 
försummas vilket leder till en ökad risk för att en allvarlig olycka inträffar, en teori som kallas 
”Unrocked boat”.23 

En viktig del aspekt av i ett fungerande säkerhetsarbete är att det kan stimulera till en positiv 
säkerhetskultur, ett populärt men svårtolkat begrepp. Det finns många olika definitioner av begreppet 
säkerhetskultur men enkelt kan det beskrivas som mer eller mindre utsagda värderingar som påverkar 
säkerheten på en arbetsplats24. En något mer allmän definition beskriver säkerhetskulturen som en del av 
en större helhet där även organisationskulturen betraktas. Organisationskultur kan beskrivas som delade 
värderingar och åskådningssätt, vilket svarar för vad som anses viktigt för organisationen och hur saker 
och ting fungerar. Dessa delar samverkar med organisationens struktur och kontrollsystem och skapar 
normer för hur verksamheten bedrivs. Det finns olika sätt att se på huruvida en kultur är något som en 
organisation är, vilket innebär att kulturen är något som uppstår i en organisation genom delade 
värderingar och ideologier, eller något som en organisation har, något som står för ledningens förmåga 
att påverka genom införandet av procedurer och föreskrifter.25 

                                                 
21 Skellefteå Kommun 2010 
22 Reason, James. Managing the Risks of Organizational Accidents. Sid 3 
23 Reason. Sid 6 
24 Rollenhagen, Carl. MTO – en introduktion. Sambandet Människa, Teknik och Organisation. Sid 26 
25 Reason. Sid 192-195 
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Att skapa en säkerhetskultur 
Centralt i skapandet av en positiv säkerhetskultur är ledningens engagemang. Det åligger ledningen att 
utforma och genomdriva strategier för säkerheten inom verksamheten. Finns det från ledningens inget 
engagemang för säkerhet finns det risk för att det hela rinner ut i sanden. Förutom ledningens roll är det 
även av vikt att säkerhetskulturen förankras inom hela organisationen då de anställdas förståelse och 
engagemang är en förutsättning för en fungerande positiv säkerhetskultur. Viktigt är också att 
kommunikationen mellan företagslednings och anställda fungerar väl, vilket är en förutsättning för att 
ledningens viljeinriktning kommuniceras till de anställda samt att de anställda känner att de får gehör för 
sina åsikter samt vågar rapportera brister i säkerheten utan rädsla för repressalier.26 

James Reason hävdar att en säkerhetskultur vilar på fyra ben:  

 Rapportering. Att personalen har viljan och vågar rapportera händelser som ledde fram eller 
kunde ha lett till att en olycka inträffade. 

 Rättvisa. Att det finns positiva incitament för att rapportera brister i säkerheten samtidigt som 
att det finns en klar gräns för vad som anses vara ett acceptabelt beteende. 

 Flexibilitet. En flexibel organisation har förmågan att anpassa sig efter rådande läge, vilket 
innebär att ledningssystemet kan skifta till krisledning om så behövs. 

 Lärande. Organisationen har viljan och kompetensen att dra slutsatser av inträffade händelser 
och vid behov genomföra förändringar. 

Enligt Reason bildar ovanstående komponenter en medveten kultur vilket han likställer med en 
säkerhetskultur då det syftar till begränsandet av olyckor. 27 

En organisation som besitter ovan nämnda kvaliteter har förmågan att skydda sig mot olyckor i det 
korta såväl som det långa loppet samt att det den kontinuitet som behövs för ett skydd mot unrocked boat 
problematiken.  

Kvalitetsarbete – Riskhanteringens ekonomiska incitament 
Som tidigare påpekats spelar ekonomiska faktorer en avgörande roll i allt riskhanteringsarbete. Ett lyckat 
säkerhetsarbete tar resurser i anspråk likväl som ett mindre lyckat i värsta fall kan bli kostsamt i händelse 
av att en olycka inträffar. På senare tid har det blivit allt vanligare att säkerhetsarbete betraktas som en 
naturlig del av ett företags kvalitetsarbete, vilket är positivt då säkerhet på så sätt får en naturlig koppling 
till ekonomiska faktorer. I många fall är företag omedvetna om vad en bristande säkerhet kan få för 
konsekvenser både ur ekonomisk synpunkt sett till reparationskostnader och produktionsbortfall samt 
den prestigeförlust som kan komma av inträffade olyckor. Ett större avbrott i produktionen kan ge 
konkurrenter en chans att överta kunder vilket kan skada företaget på lång sikt. Hög kvalitet hos ett 
företag sammanfaller ofta med hög säkerhet, vilket ger skäl till att betrakta säkerhet, 
produktionskapacitet och kvalitet som samverkande faktorer.28 

Riskhanteringsarbetets inverkan på försäkringspremie 
Kvaliteten i säkerhetsarbetet kan komma att påverka priset på försäkringen. Kostnaden på premien 
baseras på vilken typ av verksamhet industrin har och dess individuella skadestatistik samt värdet av 
byggnader, maskinpark, varor och verksamhetsavbrott. Vid större verksamheter då totalvärdet överstiger 
ett visst värde skall en utredning utföras av en så kallad underwriter. Denne gör en grundlig 
undersökning av hela verksamheten, vilket kommer ligga som underlag för premiens kostnad. Förutom 

                                                 
26 Håkan Alm 
27 Reason. Sid 195-196 
28 Rollenhagen. Sid 28 
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ovan nämnda värderingsunderlag undersöks verksamhetens tekniska aspekter (Byggnadens 
brandskyddsanordningar, brandcellsindelning, larmsystem och dylikt) samt management och 
ledningssystem. Det sistnämnda har en stor betydelse för värdesättningen av premien då det speglar hur 
väl integrerat säkerhetshanteringen är i företaget. Det systematiska brandskyddsarbetet blir därför en 
beskrivning av hur brandsäkerheten hanteras och är den utarbetad och efterföljs väl kommer den verka 
för att sänka premien drastiskt. 29 

Försäkringsbolag har krav på att försäkringstagare skall följa säkerhetsföreskrifter, lagar och förordningar. 
Sker en olycka som kan härledas till att ett brott mot säkerhetsföreskrifter har begåtts kan 
försäkringsbolaget välja att utföra en utredning av den inträffade olyckan. Även om försäkringsbolagen 
har som policy att ersätta olyckor kan vissa repressalier i form av höjda självrisker påtvingas 
försäkringstagaren, särskilt om det anses att denna har varit försumlig i sitt säkerhetsarbete. 

  

                                                 
29 Björn Warelius, Trygg-hansa 
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av plåt. I och med att heta arbeten bedrivs här finns ett flertal tryckkärl i lokalen. Elcentaler finns i båda 
verkstäderna. 

Företaget har 15 anställda, varav tre som arbetar i kontorsdelen, två som arbetar i verkstad 2 och 
resterande som i huvudsak är lokaliserade i Verkstad 1. Det är sällan externa personer eller kunder vistas 
lokalerna. 

Då brandskyddsdokumentation för byggnaden saknas är det svårt att redogöra för det byggnadstekniska 
brandskyddet. De brandskyddstekniska installationer som kan observeras är rökluckor som installerats i 
taket på verksamhetens verkstadsdelar. Vidare utgörs brandskyddet av tre vattenbrandposter som 
installerats i huvudverkstaden för att skydda mot uppkomst av brand i verksamhetens maskiner. 
Brandfilt finns tillgänglig i verkstaden för heta arbeten. Ett brandlarm finns installerat med flera 
detektorer i de båda verkstäderna. Lokalkännedomen hos personalen är god och flertalet 
utrymningsvägar finns.  

 

Figur 3: Ritning över Huvudbyggnad 
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Riskanalys Fasadelement Verkstads AB  

Riskidentifiering 
Identifieringen av riskkällor till uppkomst av brand har skett genom platsbesök och grovanalys av 
verksamheten där en bedömning har gjorts utifrån platsspecifika förhållanden. För att lättare kunna 
överblicka riskerna inom verksamheten har fastigheten delats in i olika lokalkategorier där risker 
identifieras genom att se till vanliga brandorsaker och brandstiftare samt intervjuer med personal. 

Lokalkategorier 
 Utsida 

 Fikarum 
 Kontorsdel  
 Verkstad 1 
 Verkstad 2  
 Laddningsstationer 
 Pannrum 
 Vind 

Brandorsaker och brandstiftare 
 Vanligt är att en åtskillnad görs mellan brandorsaker och brandstiftare. En brandorsak är en process som 
kan leda till brand exempelvis friktion eller överhettning. Brandstiftare kan vara ett föremål eller 
anläggningsdel, exempelvis en spis eller ett lysrör, men också en människa eller ett djur som orsakat 
branden.30 

Statistik förd över bränder inom metallindustrin användes i syfte att finna möjliga brandstiftare inom 
den verksamhet som bedrivas av Fasadelement Verkstads AB31,32. Följande brandstiftare ansågs vara 
aktuella: 

 Anlagd brand 
Anlagda bränder förekommer främst i tätorter och ofta är det kopplat till barns lek med eld,  
60 % av alla anlagda bränder utförs av ungdomar under 21 år. Rena pyromandåd svarar för 
högst 10 % av antalet anlagda bränder. 

 Rökning 
Tobaksrökning är en ovanlig brandstiftare då det gäller industribränder. 2009 uppgavs det som 
brandorsak i ungefär 3 ‰ av fallen. 

 Värmeöverföring 
Värmeöverföring från belysningsanordningar är en vanlig brandstiftare. 2009 var 
värmeöverföring den rapporterade brandorsaken i 15 % av fallen. 

 Tekniskt fel 
Med tekniskt fel avses ofta bränder i elektrisk utrustning. 2009 uppgavs tekniskt fel som 
brandorsak i mer än var femte industribrand. 

 Heta arbeten 
Heta arbeten som exempelvis svetsning orsakade 2009 ungefär 5 % av de rapporterade 
brandorsakerna. 
 

                                                 
30 Skellefteå Kommun 2010 
31 Räddningstjänsten i siffror 2009 
32 Brandskadeåret 2008 
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 Självantändning 
Med självantändning avses den process i ett ämne som leder till att värme alstras utan 
värmetillförsel. Den värme som alstras kan leda till att glöd eller öppen låga uppstår och orsakar 
brand. 2009 var självantändning vad som orsakade branden i ungefär 5 % av de rapporterade 
fallen. 

 Explosion 
Explosion är ovanligt som brandorsak. Ungefär 1 % av de rapporterade bränderna 2009 hade 
explosion som brandorsak. 

 Friktion 
Den värme som uppstår i samband med friktionsarbete orsakade 2009 ungefär 10 % av de 
rapporterade bränderna då orsaken var känd. 

Bedömning av sannolikheter och konsekvenser 
För att kunna göra en bedömning av de identifierade riskerna är det av vikt att de värderas genom en 
sammanvägning av sannolikheten och konsekvensen för en händelse med negativt utfall, denna 
sammanvägning utgör sedan ett mått på den totala risken. 

Bedömningsskalorna som används för sannolikhet och konsekvens är utformade som 4-gradiga skalor. 
Skalorna bygger på enkelhet och tjänar främst till att ge en uppfattning om riskernas omfattning. 
Definitioner för sannolikhet och konsekvens är hämtade från Brandskyddshandboken. 

Bedömning av sannolikhet kan baseras på antingen statistik och/eller personliga bedömningar. Då det 
inte finns någon tillbudsdokumentation för verksamheten i fråga har generell statistik för industribränder 
använts i kombination med platsspecifika förhållanden för att göra en sannolikhetsbedömning. 

Tabell 1: Bedömningsskala sannolikhet33 

Värde Sannolikhet 
1 Mycket osannolik (mindre än 1 gång på 1000 år) 
2 Mindre sannolik (1 gång på 100 år) 
3 Sannolik (1 gång på 10 år) 
4 Mycket sannolik (inträffar varje år) 
 

Bedömningen av konsekvenser grundas i den tid det tar att upptäcka branden, tillgång till korrekt 
släckutrustning för bekämpande av brand, risken för brandspridning, brandbelastning och 
räddningstjänstens möjlighet att bekämpa branden. 

  

                                                 
33 Brandskyddshandboken. Sid 54 
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Tabell 3: Riskindex38 

 Riskindex 

S
an

n
o
li
kh

et
 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

  1 2 3 4 

Konsekvens 

Tabell 4: Riskvärdering 

Riskvärde Värdering 

12-16 Risker inom detta intervall bör åtgärdas omgående då påverkan på personer 
och/eller verksamhet bedöms vara mycket stor 

8-9 Risker inom detta intervall bör åtgärdas inom en snar framtid då påverkan på 
personer och/eller verksamhet bedöms vara stor 

6 Risker inom detta intervall bör övervägas att åtgärdas inom en snar framtid då 
påverkan på personer och/eller verksamhet bedöms vara av betydelse 

1-4 Risker inom detta intervall bedöms som acceptabla 

 

 

Tabell 5: Riskmatris 

Lokal Sannolikhet Konsekvens  Riskindex 
Brandskada Personskada Brandskada Personskada 

Utsida 2 4 1 8 2 
Fikarum 3 1 1 3 3 
Kontorsdel 2 3 2 6 4 
Verkstad1 3 3 3 9 9 
Laddningsstationer 3 2 3 6 9 
Verkstad2 3 3 3 9 9 
Pannrum 3 4 2 12 6 
Vind 2 2 1 4 2 
  

                                                 
38 Brandskyddshandboken. Sid 54 
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Förslag på åtgärder 
I syfte att reducera de risker som identifierats inom verksamheten följer nedan en rad förslag på åtgärder. 
Åtgärderna har delats in i olika prioritetsordning beroende av det riskvärde som erhölls då riskerna 
värderades och fördes in i en riskmatris. 

Hög prioritet 

 Lagringen av brännbart material invid fasaden bör upphöra. Ny uppställningsplats för pall samt 
container bör anvisas minst 6 meter från fasaden enligt gällande rekommendationer. Genom att 
förflytta det brännbara materialet från fasaden minskas konsekvensen om en brand skulle uppstå. 

 Gällande Verkstad1 bör en rad åtgärder genomföras. Ett område runt de befintliga 
vattenbrandposterna bör markeras för att undvika att dessa i framtiden blockeras. 
Släckutrustningen bör även kompletteras med skumsläckare samt brandfilt.  Dessa åtgärder 
skulle syfta till att mildra konsekvenserna för personskada vid brand.  

 Beträffande Verkstad2 är det främst hantering av tryckkärl som bör ses över. Tryckkärl som inte 
används bör förvaras nära en utgång för att snabbt kunna evakueras i händelse av brand. 

 Verksamheten bör städas upp för att minska andelen brännbart material i form av bildäck och 
träbråte.  

 Lokalens båda elanläggningar bör vara fria från brännbart material. Ett område runt 
elanläggningarna bör därför markeras för att undvika att brännbart material kan antända lagras 
invid elanläggningarna. 

 Hålet i pannrummets brandcell bör förslutas för att förhindra brandspridning i fallet av en 
eventuell brand. Förslutning bör motsvara samma brandtekniska klass som brandcellen.  

 Truckladdningsstationerna bör förses med väl markerad släckutrustning samt förbudsskyltar mot 
tändkällor. Truckladdningsstation placerad vid elanläggningen bör därför flyttas för att minska 
sannolikheten för knallgasexplosion.  

 Tobaksrökningen inom lokalen bör begränsas för att minska sannolikheten för explosion och 
brand. Specifikt bör tobaksrökning i anslutning till truckladdningsstationer och maskiner med 
hydrostatiska system förbjudas. 

Medel prioritet 

 Installera handbrandsläckare på samtliga våningar i kontorsdelar i syfte att öka personalens 
förmåga att ingripa vid brand.  

Låg prioritet 

 Fikarummet bör utrustas med brandlarm samt att kaffebryggaren bör förses med timerfunktion. 
Brandlarmet skulle leda till att en brand snabbare skulle upptäckas. En timer skulle leda till att 
sannolikheten för att brand ska uppstå sänks. Spisen bör övervägas att tas ur bruk då den i 
nuläget främst används som arbetsbänk, alternativt förses med en spisvakt som slår av strömmen 
till spisen om värmeavgivningen skulle bli alltför hög. 
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Diskussion 
Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär ett sätt att få den kontinuitet som behövs för ett fungerande 
brandskydd. En svårighet förknippad med säkerhetsarbete i allmänhet är det motsatsförhållande som 
finns mellan säkerhet och produktion. Ett alltför omfattande säkerhetsarbete kan bli mycket kostsamt 
och utgöra ett irritationsmoment för verksamhetens personal. Därför måste en avvägning göras i syfte 
att finna en nivå för det systematiska brandskyddsarbetet som både uppfyller det lagstadgade kravet på 
ett skäligt brandskydd samt ligger i paritet med vad som upplevs rimligt av personalen i den berörda 
verksamheten.  

Beträffande vad som anses utgöra ett ”skäligt brandskydd” finns ingen vedertagen definition. En 
definition i lagens mening skulle vara ett brandskydd som följer de lagar och förordningar som finns. 
Lagstiftningen utgår i första hand från personsäkerheten men för en industri kan det även vara av stor 
vikt att tillämpa en vidare definition som även inbegriper ekonomiska aspekter då brister i brandskyddet 
kan innebära högre självrisk i händelse av skada på egendom i samband med brand.  

Riskinventeringen och riskanalysen av Fasadelement Verkstads AB visar på brister i verksamhetens 
brandskydd. I och med att brandskyddet under en längre tid eftersatts får det till följd att det kan 
komma att krävas omfattande åtgärder, organisatoriska samt kulturella, för komma till rätta med denna 
problematik. 

De organisatoriska aspekterna innebär att ansvaret för hur brandskyddet är utformat preciseras. En 
dokumenterad ansvarsfördelning tydliggör arbetsuppgifter samt gör det lättare att följa upp huruvida 
ansvaret efterlevs. Ansvaret för den praktiska delen av brandskyddet bör innehas av någon som är bekant 
med verkstadsdelen eftersom den utgör den viktigaste delen av verksamheten samt inrymmer de största 
riskerna ur brandsäkerhetssynpunkt. Genom att dagligen vistas i miljön blir det lättare att bli medveten 
om faktorer som medför ökad risk. Det organisatoriska ansvaret faller per automatik på 
verksamhetsansvarig chef då det åligger denne att fördela tillgängliga resurser inom verksamheten. 
Viktigt är också att chefen för verksamheten visar intresse och engagemang för att ett systematiskt 
brandskyddsarbete bedrivs genom att tilldela de resurser som erfordras. 

Säkerhetskulturen inom Fasadelement Verkstads AB är något som behöver uppmärksammas. En viktig 
del av brandsäkerhetsarbetet är hur brandsäkerheten uppfattas av samtlig personal på arbetsplatsen. Att 
schemalagda kontroller av brandskyddet utförs är viktigt men om dessa sker alltför frekvent kan det få 
till följd att det känns onödigt och resurskrävande vilket kan leda till att intresset för säkerhetsarbetet 
mattas av. Ett system där kontrollerna sker mer sällan gör det indirekta arbetet som pågår mellan 
kontrollerna mycket viktigt, vilket bland annat innebär att brandutrustning inte blockeras eller att 
tobaksrökning inte sker i närheten av truckladdningsstationerna eller andra olämpliga platser.  Detta 
kräver dock ett större engagemang från samtlig personal i verksamheten något som innebär att en 
säkerhetskultur där brandskyddet uppmärksammas blir viktig. Att skapa en säkerhetskultur kan dock 
vara problematiskt, speciellt om det innebär en konfrontation med sedan länge ingrodda vanor och 
traditioner som finns på arbetsplatsen. Ett systematiskt brandskyddsarbete ger dock en grund för att 
skapa en säkerhetskultur enligt James Reasons modell om det tillhandahåller verktyg för rapportering, 
lärande och flexibilitet. Förutsättningar för att skapa en rättvis kultur är dock inte inkluderat i det 
systematiska brandskyddsarbetet men samtidigt måste det, förutom SBA dokumentationen, även finnas 
ett engagemang från ledningen att säkerhetsarbete bedrivs, vilket leder fram till att viljan att skapa en 
rättvis kultur måste finnas i verksamhetens ledning. 

Då säkerhetskulturen är en viktig del av ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete kan det vara av 
intresse att titta närmare på hur den dokumentation som ligger till grund för SBA-arbetet bäst utformas 
för att även ta säkerhets- och organisationskultur i beaktande. Det kan även vara av intresse att försöka 
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ta fram metoder i syfte att klassificera säkerhetskulturen på en arbetsplats samt utifrån en sådan 
klassificering föreslå riktlinjer för hur säkerhetskulturen vid behov kan förbättras.    

Riskinventeringen visar på att släckutrustningen måste förbättras inom hela verksamheten, både den 
befintliga men också att ny utrustning anskaffas. Då det gäller den befintliga är det viktigt att dess 
funktionalitet säkerställs genom att den funktionskontrolleras samt att åtkomligheten i möjligaste mån 
förbättras genom att utrymmet runt vattenbrandposterna görs fritt från hinder. I intervjuer med personal 
görs det gällande att även handbrandsläckare finns att tillgå. Vid platsbesöken som genomfördes var 
dock handbrandsläckarna svåra att hitta, något som kan åtgärdas genom att dessa monteras i en fast 
position vars placering tydligt märks ut. Sedermera bör även släckutrustningen i anslutning till de 
hydrauliska maskinerna kompletteras med skumsläckare för att öka personalens möjlighet att genomföra 
en säker släckinsats. 

Felkällor 
Osäkerheterna i kvalitativ riskanalys är som alltid omfattande då bedömning av sannolikhet och 
konsekvens utgörs av subjektiva bedömningar. Analysen skall inte ses som en komplett redogörelse för 
samtliga tänkbara olycksscenarion för verksamheten då risker med väldigt låg sannolikhet är svåra att 
uppskatta samt att konsekvenser som vissa risker medför kan vara beroende på olycksspecifika 
förutsättningar. Analysen ämnar istället ge en övergripande beskrivning av de risker som finns 
förknippade med verksamheten och ska ses som ett underlag för förslag på åtgärder.   

Bristerna i reliabiliteten gällande inventeringsarbetet samt riskanalysen kan innebära att risker förbises 
eller övervärderas, vilket kan leda till att oväntade olyckor inträffar eller att onödigt mycket resurser 
avsätts. De åtgärdsförslag som lämnas i rapporten medför dock tämligen blygsamma kostnader för 
företaget ekonomiskt sett då det främst handlar om anskaffandet av enstaka handbrandsläckare samt 
enstaka externa kontroller. Att riskidentifieringen antagligen inte kan ses som komplett är beklagligt 
men samtidigt bör det poängteras att den riskidentifiering som utförts inte skall ses som slutgiltig då 
målet med det systematiska brandskyddsarbetet är att skapa en kontinuitet i verksamhetens brandskydd. 
För att denna kontinuitet skall uppnås är det därför av vikt att riskinventering och riskanalys genomgår 
revision, vilket även är inkluderat i dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. 

Beträffande de åtgärdsförslag som lämnats i rapporten går vissa att motivera med lagkrav, exempelvis att 
hålet i pannrummets brandcell tätas, medan andra inte gör det, exempelvis åtgärderna som syftar till 
ökad ordning och reda. Ett brandskydd som uppfyller lagens krav syftar till att både höja personalens 
säkerhet vid brand men också mildra ekonomiska konsekvenser av en brand, bland annat i det avseende 
på försäkringar. Återigen måste frågan väckas vad som enligt laga mening anses vara ett skäligt 
brandskydd eftersom ett brandskydd som följer lagen även innebär ett bättre ekonomiskt skydd. 
Möjligtvis kan även förslaget med ökad ordning och reda även ses som lagstadgat då det inte kan ses 
som skäligt att det sker förvaring av brännbart material inom verksamhetens lokaler som inte är relevant 
för verksamheten. De föreslagna åtgärderna kan kanske därför även skapa ekonomiska incitament, något 
som är av vikt då fördelningen av resurser är en central fråga i all form av verksamhet. 
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Sammanfattande slutsatser 
Motsatsförhållandet mellan produktion och säkerhetsarbete kan leda till att brandsäkerheten på en 
arbetsplats blir eftersatt, speciellt om brandtillbuden på arbetsplatsen varit fåtaliga. Att bedriva ett 
systematiskt brandskyddsarbete kan dock ge ekonomiska incitament vilket kan leda till att 
verksamhetens ledning ytterligare motiveras att avdela resurser till brandsäkerhetsarbete. 

Frånvaron av en vedertagen definition av vad ett är skäligt brandskydd innebär medför en osäkerhet i 
tolkningen vilket kan leda till att det är svårt att motivera vissa åtgärder. Därför är det av vikt att en 
avvägning görs med avseende på kostnad och förväntad nytta för att säkerhetsarbetet skall upplevas som 
rimligt i dess omfattning. 

Bristerna i det brandskyddsarbete som bedrivs av Fasadelement Verkstads AB visar på att omfattande 
åtgärder behövs för att åstadkomma ett brandskydd som både efterlever lagstadgade krav samt ger ett 
gott försäkringsskydd i händelse av olycka. Ett systematiskt brandskyddsarbete kan vara ett verktyg för 
att åstadkomma båda.  

  



 
 

25 

Referenser 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om blybatterier för drivning av fordon. AFS 1988:4. 
Stockholm, 1988. 

Brandskyddshandboken, Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola. Lund, 2005. 

Brandsäkert 2008 nr 4. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning. 
http://www.brandsakert.se/files/archive/download/handboken/Byggnads-och-
verksamhetsbeskrivning.pdf. Hämtad 2010-09-20. 

Hermelin, J. Schnell, G. och Dryselius, H. (2004). Lagen om skydd mot olyckor. beskrivningar & kommentarer. 
Stockholm: Brandskyddsföreningens Service AB. 

Lag om skydd mot olyckor. SFS 2003:778. Stockholm, 2003. 

Meyer, Eugene (2010). Chemistry of Hazardous Materials, 5th Ed. New Jersey: Pearson. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009). Räddningstjänst i siffror 2009. 
http://www2.msb.se/Shopping/pdf//upload/Publikationsservice/MSB/0185_10_Raddningstjansten_i
_siffror_2009.pdf. Hämtad 2010-09-25. 

Reason, James (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents. England: Ashgate Publishing 
Limited. 

Regelsamling för byggande. BBR 2008. Edita Västra Aros AB, 2008. 

Rollenhagen, Carl (1995). MTO : en introduktion: Sambanden Människa, Teknik och Organisation. Lund: 
Studentlitteratur. 

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. SRVFS 2004:3 
Karlstad: Statens räddningsverk 2004. 

Skellefteå kommun. Systematiskt brandskyddsarbete. 
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=3321&refid=35732. Hämtad 2010-09-20. 

Muntliga källor 
Björn Warelius, telefonintervju 2010-09-30. Brandingenjör, Trygg-Hansa. 

Håkan Alm, intervju 2010-11-23. Professor i teknisk psykologi, Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå 
tekniska universitet. 



 
 

26 

 

Bilagor 

Systematiskt brandskyddsarbete Fasadelement Verkstads AB 

 



Systematiskt	
brandskyddsarbete	

Fasadelement	Verkstads	AB	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/14/2011 

Tor Håkansson & Per Bengtsson 

LULEÅ	TEKNISKA	UNIVERSITET,	BRANDINGENJÖRSPROGRAMMET

 



Senast reviderad 1/14/2011 

 
 

Innehåll 

BRANDSKYDDSPOLICY FASADELEMENT VERKSTADS AB .................................... 1 

ORGANISATION ....................................................................................................... 2 

ANSVARSPOSTER 

BYGGNADS-, VERKSAMHETS- OCH BRANDSKYDDSBESKRIVNING ..................... 3 

BYGGNAD 

VERKSAMHET 

BRANDSKYDD 

RISKANALYS OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR FASADELEMENT VERKSTAD AB ........... 4 

MALL – ÅTGÄRDER 

UTBILDNING ............................................................................................................ 5 

UTBILDNINGS DOKUMENTATION 

BRANDSKYDDSREGLER FASADELEMENT VERKSTADS AB ................................... 6 

ORDNING OCH REDA 

LADDNINGSSTATIONER 

HETA ARBETEN 

ELEKTRISKA INSTALLATIONER 

RÖKNING 

TILLBUD/OLYCKOR 

INCIDENTRAPPORTERINGSMALL – BRAND .......................................................... 7 

KONTROLLER OCH RUTINER FÖR FASADELEMENT ............................................ 8 

CHECKLISTA FÖR KVARTALSVIS INTERNKONTROLL (SID. 1 AV 2)  
CHECKLISTA FÖR KVARTALSVIS INTERNKONTROLL (SID. 2 AV 2)  
CHECKLISTA FÖR INTERNKONTROLL VAR ANNAT ÅR 

CHECKLISTOR FÖR EXTERNA KONTROLLER VARJE ÅR OCH VAR 3:E ÅR 

CHECKLISTA – ÅRLIG REVISION BRANDSKYDD 

SPARADE DOKUMENT ............................................................................................. 9 

 

  



Senast reviderad 1/14/2011 

 
 

Brandskyddspolicy Fasadelement Verkstads 
AB 
Målsättningen för Fasadelement Verkstads AB är att arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och 
egendom. Brandskyddet skall syfta till att uppfylla lagens krav på ett skäligt brandskydd. Detta skall 
uppnås genom att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete som syftar till att personskada i händelse av 
brand förhindras samt att driftstörningar till följd av brand begränsas. 

Ambitionen är att det systematiska brandskyddsarbetet skall genomsyra hela verksamheten genom att 
samtliga anställda känner ansvar för att brandskyddet upprätthålls. Samtlig personal bör därför ha 
tillräcklig kunskap om förebyggande brandskyddsarbete samt utbildning för att kunna ingripa i ett 
nödläge. 

Som ytterst ansvarig för verksamheten skall jag sträva efter att policyn efterlevs 

 

………………………………………. 

 Peter Johansson  
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Organisation 
För att det systematiska brandskyddsarbetet skall fungera effektivt krävs en välstrukturerad 
brandskyddsorganisation. Dess uppbyggnad skall bestå av olika ansvarsområden där det klart och tydligt 
framgår vad ansvarsposterna innefattar så att interna och externa personer förstår organisationen. 
Verkställande direktör är huvudansvarig samt tillhandahåller nödvändiga resurser för att organisationen 
skall fungera.  Nedan presenteras ansvarsposterna för skadeförebyggande(normaldrift) samt 
skadeavhjälpande(brand). 
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Ansvarsposter  
 

Huvudansvarig 

…………………………………………………  tfn: …………………………………………….. 

Vid normaldrift Vid brand 

- ansvara för att SBA bedrivs  
- fördela ansvarsposter 
- fördela resurser 
- kontrollera revisionen 
 

- kontakt med räddningstjänst 

 

Brandskyddsansvarig 

…………………………………………………  tfn: …………………………………………….. 

Vid normaldrift Vid brand 

- planera interna och externa kontroller  
- utföra internkontroller 
- planera utbildning och övning 
- planera åtgärdsplan och återställa brister 
- dokumentera incidentrapportering 
- delegera städområden  
 

- kontakt med räddningstjänst 

 

Ansvarig brandfarlig vara 

…………………………………………………  tfn: …………………………………………….. 

Vid normaldrift Vid brand 

-ansvara för hantering av tryckkärl - informera huvud- och brandansvarig om 
placerings av brandfarlig vara  
 

 

Övrig personal  

Vid normaldrift Vid brand 

-rapportera brister till brandskyddsansvarig 
-ansvara för att respektive arbetsområde städas
  

- rädda, larma, släck 



Senast reviderad 1/14/2011 

 
 

Byggnads-, verksamhets- och 
brandskyddsbeskrivning 

Byggnad 
Fastigheten består av en huvudbyggnad och en mindre lagerbyggnad samt en stor asfalterad yta som 
används som vändplan. Tomten är inhägnad och har förbindelse till gatan genom en låsbar grind. 
Huvudbyggnaden delas in huvudverkstad, verkstad för heta arbeten, pannrum och förråd, personalrum 
samt kontor. Fastighetsbeteckning är Bergnäset 3:35 samt 3:26. 

Verksamhet 
I kontorsdelen bedrivs verksamhetens administrativa verksamhet. Fasadelement hyr ut delar av 
kontorsdelen på övre planet. 

Huvudverkstaden utgör den större delen av byggnaden och innehar majoriteten av maskinparken och 
större delen av arbetsstyrkan befinner sig här. Laddningsstationer för truckar finns på två ställen, vid 
stora kantpressen samt vid ingången till lunchrummet. Här pågår huvuddelen av fasadelements 
produktion vilket innefattar kantpressning, slittning, stansning och kapning av plåt. En traverskran och 
ett rullbord används för transport av produkterna mellan de olika delmomenten.  

Verkstaden för heta arbeten är en tillbyggnad till huvudbyggnaden. Två stora ingångar med 
plastskynken knyter samman lokalen med huvudverkstaden. I lokalen bedrivs svetsning samt stansning 
med hjälp av en automatisk maskin. I och med att svetsning bedrivs i lokalen finns ett antal tryckkärl 
med svets gas, bland annat acetylen, vilket är en expositionsbenägen gas vid upphettning.  

Båda verkstäderna har en eller flera elcentraler. 

Företaget har 15 anställda, varv tre arbetar i kontorsdelen, två i verkstad för heta arbeten och övriga i 
huvudverkstad. 

Brandskydd 
Byggnaden är uppför som en Br3 byggnad enligt Boverkets byggregler. Brandcellsindelningen är dragen 
mellan verkstaden och kontors- och personalutrymmen, trolig klass är EI15. Huvudverkstad och 
verkstad för heta arbeten är ej avgränsade. Pannrummet är utförd som en egen brandcell. Mekaniska 
luckor med smältbäck finns i verkstädernas tak avsedda för rökgasventilering. Brandposter och finns i 
huvudverkstaden och brandfilt finns placerad i närheten av där svetsningen sker. 

Fastighetens båda verkstadsdelar och kontorsplanets på nedre våningen är försedda med ett kombinerat 
brand- och inbrottslarm.  
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Riskanalys och åtgärdsplan för Fasadelement 
Verkstad AB 
Lokal/plats Identifierade risker Föreslagna åtgärder Prioritet 
Utsida En stor mängd brännbart 

material, lastpallar samt en 
öppen container, lagras 
invid fasaden vilket medför 
ökad risk i händelse av 
anlagd brand 

En ny plats för lagring av brännbart 
material bör anvisas minst 6 m från 
fasaden  

Hög, bör 
åtgärdas inom 
en snar framtid 

Personalrum Kaffebryggare och annan 
köksutrustning 

Installera timer till kaffebryggare och 
spisvakt till spisen.  Den låga 
investeringskostnaden för 
installationen beräknad mot 
kostnaden för konsekvens medför ett 
högt införskaffningsvärde. Alternativt 
kan spisen avinstalleras. 

Låg, risken 
bedöms som 
acceptabel 

Kontor och 
hall 

Elektronisk utrustning Installera handbrandsläckare på 
våning 1 och 2  

Medel, bör 
övervägas att 
åtgärdas inom 
en snar framtid  

Huvudverkstad Verkstadsarbeten, 
maskiner med 
hydrostatiska system 
innebär risk för oljebrand. 
Hög brandbelastning i 
form av bråte, bildäck och 
pappersskräp. Blockerade 
brandposter. 
Tobaksrökning 

Säkerställ fri väg till 
vattenbrandposterna samt 
funktionskontrollera dessa. 
Komplettera släckutrustningen med 
skumsläckare vid kantpressarna samt 
med brandfiltar 
 
 Lokalen bör sedermera städas upp 
för att minska mängden onödig 
brandbelastning i form av bråte och 
bildäck. Pappersskräpet kan med 
fördel förvaras utomhus på avsedd 
plats. 
Tobaksrökning bör begränsas 

Hög, bör 
åtgärdas inom 
en snar framtid 

Verkstad för 
heta arbeten 

Brand- och explosionsrisk 
på grund av truckladdning 

Sätt upp förbudsskylt om öppna 
tändkällor vid 
truckladdningsplatserna. Installera väl 
synlig och markerad släckutrustning i 
anslutning till 
truckladdningsplatserna 
 
Truckladdningsplatsen vid norra 
väggen skall flyttas bort från 
närliggande elcentral 

Hög, bör 
åtgärdas inom 
en snar framtid 
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Lokal/plats Identifierade risker Föreslagna åtgärder Prioritet 
Verkstad för 
heta arbeten 

Heta arbeten Installera handbrandsläckare. Lokalen 
bör även städas upp för att minska 
mängden onödig brandbelastning. 
Installera förvaringsskåp för förvaring 
av tryckkärl 

Hög, bör 
åtgärdas inom 
en snar framtid 

Båda 
Verkstäderna 
 

Elanläggning Brännbart material bör ej förvaras i 
närheten. Ett område runt 
elanläggningen bör markeras där 
brännbart material ej bör förekomma 

Hög, bör 
åtgärdas inom 
en snar framtid 

Båda 
Verkstäderna 
 

Utrymning Installera efterlysande 
nödutgångsskyltar 

Medel, bör 
övervägas att 
åtgärdas inom 
en snar framtid 

Pannrum Värmepanna. Otät 
brandcell 

Hålet i pannrummets vägg bör tätas så 
att tätningen håller samma 
brandtekniska klass som pannrummets 
brandcell 

Hög, bör 
åtgärdas inom 
en snar framtid 
 

Vind Belysning Installera säkerhetsglimtändare på 
lysrörsarmatur 

Låg, risken 
bedöms som 
acceptabel 
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Mall – Åtgärder 
Åtgärd  Ansvarig Åtgärdat senast 
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Utbildning 
Utbildning och övning är en viktig del för att i ett fungerande brandskydd. Utbildningen skall bland 
annat ge kunskap om befintliga brandrisker, brandskyddsinstallationer och utrymningsvägar. Syftet med 
utbildningen är att i förebyggande syfte förhindra uppkomst i brand samt att samtlig personal skall ha 
förmåga att utföra en initial släckinsats i händelse av brand.  

Räddningstjänsten i Luleå har goda kunskaper av Systematiskt brandskyddsarbete och erbjuder 
skräddarsydda utbildningar som fyller Fasadelements behov med teori och praktiska övningar.  

Huvudansvarig 

Skall genomgå SBA grundutbildning om förebyggande brandskyddsarbete vart 4:e år med start 2011. 

Brandskyddsansvarig 

Skall genomgå SBA grundutbildning om förebyggande brandskyddsarbete vart 4:e år med start 2011. 
även Skall även genomgått utbildning i enkel Kontrollteknik av Brandskydd för att kunna bedriva 
arbetet med att kontrollera teknisk utrustning. 

Ansvarig brandfarlig vara 

Skall genomgå kort repetition av brandfarligt material utbildningen och upprepa det var 4:e år. 

All personal 

Skall genomgå en första hjälpen utbildning samt utbildning i släckteknik av brand vart 4:e år med 
start 2011. Med tanke på lokalernas utformning samt personalens goda lokalkännedom anses behovet av 
utrymningsövningar som lågt. Däremot skall samtliga ha en genomgång av Utrymningvägar och 
brandskydd i lokalerna.  
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Utbildnings dokumentation 

Befattning  Utbildning (avprickas med datum då den utförs) 

  SBA grund‐ 
utbildning 

Kontrollteknik 
Brandskydd 

brandfarligt 
material 

1:a hjälp och 
Brandsläck‐
teknik 

Utrymnings‐
vägar och 
brandskydd 

Huvudansvarig (namn) 

 
         

Brandskyddsansvarig(namn) 

 
         

Brandfarlig vara ansvarig (namn) 
 

         

Övrig personal           
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Brandskyddsregler Fasadelement Verkstads 
AB 

Ordning och reda 
 Brandutrustning får ej blockeras 

 Brännbart avfallsmaterial skall förvaras utomhus på avsedd plats eller 

 Brännbart material skall ej förvaras invid byggnadens fasad utan bör förvaras på avsedd plats 
minst 6m från fasaden 

 Utrymningsvägar skall hållas fria från hinder 

Laddningsstationer 
 Laddningsstationer för truckar skall vara utförda enligt AFS 1988:4, vilket medför att 

laddningsplatsen skall vara väl ventilerad samt att öppen eld eller andra tändkällor ej får 
förekomma. Förbudsskylt skall finns uppsatt på väl synlig plats 

 Brandsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig vid laddningsplats. Uppställningsplatsen för 
släckutrustning skall vara väl markerad 

Heta arbeten 
 Gasflaskor med tillhörande utrustning skall hanteras och förvaras på ett från säkerhetssynpunkt 

lämpligt sätt enligt AFS 2001:4, vilket innebär att gasflaskor inte lämnas framme då de inte 
används eller utsätts för mekanisk åverkan som stötar och dylikt 

 Gasflaskor skall då de inte används förvaras nära en ytterdörr för att enkelt kunna evakueras vid 
brand 

 Varningsskylt för gasflaskor skall finnas uppsatt i anslutning till dörren till lokal eller annat 
utrymme där flaskor förvaras. Varningsskylt skall även finnas invid flaskors uppställningsplats om 
flaskorna inte är väl synliga 

Elektriska installationer 
 Lagring av brännbart material får inte ske i direkt anslutning till elcentraler 

 Lagring i direkt anslutning till heta ytor såsom lysrör får inte förekomma 

 Elektrisk utrustning bör ej stå påslagen i onödan. Datorer och annan elektrisk utrustning bör 
stängas av efter avslutad arbetsdag. Nyttjande av timer eller rörelsestyrd strömbrytning skall 
eftersträvas i dessa fall 

Rökning 
 Tobaksrökning får endast ske på avsedd plats 

Tillbud/Olyckor 
 Samtliga bränder och brandtillbud skall dokumenteras av brandskyddsansvarig enligt mall 
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Incidentrapporteringsmall – Brand 
Incidentrapporteringar skall förvaras under sparade dokument delen sist i pärmen. 

Datum 

 

 

Tidpunkt 

 

 

Lokal 

Var har olyckan inträffat? 

 

 

Händelseförlopp/skadeorsak 

Vad är det som har hänt? 

 

 

 

 

Skadeavhjälpande åtgärder 

Genomfördes släckinsats?  

Tillkallades räddningstjänst? 

 

 

 

Skadeförebyggande åtgärder 

Vad kan göras för att i framtiden undvika 
liknande händelser? 

 

 

 

Övrigt 
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Kontroller och rutiner för Fasadelement 
Rutiner och kontroller skall utföras för att brandskyddet skall upprätthållas samt att brister skall 
upptäckas. Kontrolldokumentationerna skall sparas under sparade dokument delen sist i pärmen för 
intern revision och för räddningstjänstens tillsyn. 

Rutiner - Fredagsstädningen 
En rutin som sedan länge tillbaka funnits på företaget är den så kallade fredagsstädningen, då 
verkstäderna skall rengöras den sista arbetstiden på fredagseftermiddagen. Vad och i vilken omfattning 
det skall städas varierar på den gångna veckans arbete. Det är dock viktigt att påpeka att det även skall 
städas under veckan och inte spara all städning fram tills fredagsstädningen. Följande punkter kan vara 
riktlinjer. 

 Allmän städning 

 Tömma sopcontainrar 

 Avlägsna bråte 

 

 

Kontrollistor 
Det finns olika typer av kontrollistor som skall planeras och inspekteras av olika befattningspersoner. 
Ritning finns att följa för kontrollista 1 och 3. 

 1. Checklista för kvartalsvis internkontroll (två sidor) 
Planeras och utförs av brandskyddsansvarig 

 2. Checklista för internkontroll var annat år 
Planeras och utförs av brandskyddsansvarig 

 3. Checklistor för externa kontroller varje år och var 3:e år  
Planeras av brandskyddsansvarig och utförs av extern fackman 

 4. Checklista – Årlig revision brandskydd 
Planeras och utförs av huvudansvarig 
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Checklista för kvartalsvis internkontroll (sid. 
1 av 2) 
Utförd checklista skall förvaras under sparade dokument delen sist i pärmen. 

Nr OBJEKT OK ANM Kommentar Åtgärd/Datum 
 BRANDPOSTER     
1 BRANDPOST 1     
1 Brandposten och brandpostskylten är väl synlig? □ □   

1 Brandposten ej blockerad? □ □   

1 Brandposten är lätt att öppna? □ □   

2 BRANDPOST 2     
2 Brandposten och brandpostskylten är väl synlig? □ □   

2 Brandposten ej blockerad? □ □   

2 Brandposten är lätt att öppna? □ □   

3 BRANDPOST 3     
3 Brandposten och brandpostskylten är väl synlig? □ □   

3 Brandposten ej blockerad? □ □   

3 Brandposten är lätt att öppna? □ □   

 ORDNING OCH REDA     
- Sköts de lokala ansvarsområdena för städning? □ □   

- Allmän ordning och reda i samtliga lokaler □ □   

4 Skräpcontainer med brännbart material ej överfull? □ □   

5 El-central 1 fri från brännbart material □ □   

6 El-central 2 fri från brännbart material □ □   

7 Laddningsstation 1 fri från brännbart material och 
antändningskällor (cigaretter och dylikt)  

□ □   

8 Laddningsstation 2 fri från brännbart material och 
antändningskällor (cigaretter och dylikt)  

□ □   

9 Pallager 6 meter från fasadvägg? □ □   
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Checklista för kvartalsvis internkontroll (sid. 
2 av 2) 
Utförd checklista skall förvaras under sparade dokument delen sist i pärmen. 

 

Nr OBJEKT OK ANM Kommentar Åtgärd/Datum 
 HETA ARBETEN     
10 Inget brännbart material finns i närheten av svetsen □ □   

10 Brandfilt finns på anvisad plats och lätt tillgänglig □ □   

11 Gasflaskor som ej används förvaras på anvisad plats □ □   

11 Lagringsplatsen för gaser är uppdelade i oanvända och 
förbrukade gasflaskor?  

□ □   

 HYDRALISKA PRESSAR OCH OLJEFAT     
12 Inget läckage från pressmaskinerna? □ □   

13 Inget läckage från oljepanna □ □   

 UTRYMNINGSSKYLTAR     

14 skylten finns och efterlysningsfunktionen fungerar □ □   

15 skylten finns och efterlysningsfunktionen fungerar □ □   

16 skylten finns och efterlysningsfunktionen fungerar □ □   

17 skylten finns och efterlysningsfunktionen fungerar □ □   

18 skylten finns och efterlysningsfunktionen fungerar □ □   

 ÖVRIGT     
7 Ögonskölj finns vid truckladdningnsstation 1 □ □   

8 Ögonskölj finns vid truckladdningnsstation 2 □ □   

- Första hjälpen tavla är utrustad □ □   

- Yttergrinden till gårdsplanen låses vid stängning □ □   

19 Dörr till kontor på övervåning har fungerande 
dörrstängare 

□ □   

13 Dörr till pannrum har fungerande dörrstängare □ □   

20 Dörr till hall har fungerande dörrstängare □ □   

21 Dörr till personalrum har fungerande dörrstängare □ □   

 

Kontroll utförd av:   Datum: 
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Checklista för internkontroll var annat år 
Utförd checklista skall förvaras under sparade dokument delen sist i pärmen 

Nr. OBJEKT OK ÅR ANM Kommentar Åtgärds 
datum -11 -12 -13 

 INTERNA KONTROLLER       
- Kontrollera att ytterfasaderna är fri från bråte □  □ □   

- Kontrollera att brandcellsindelningen är intakt 
och inga felaktiga genomföringar är utförda.*  

□  □ □   

12 Inspektion av utrymmen där spillolja kan 
samlas upp 

□  □ □   

*följ brandcellindelningen(blå streckad linje i ritning) och utför okulär granskning. Exempel på felaktig 
genomföring är håltagning i pannrummet. 

 

Kontroll utförd av:   Datum: 
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Checklistor för externa kontroller varje år 
och var 3:e år 
Utförd checklista skall förvaras under sparade dokument delen sist i pärmen. 

Skall kontrolleras varje år 

Nr. OBJEKT  OK ÅR ANM Kommentar Åtgärds 
datum -11 -12 -13 

 UTFÖRS VARJE ÅR       
5,6 Kontroll av elcentraler □ □ □ □   

- Kontroll av larmcentral samt detektorer □ □ □ □   

1-3 Brandposter kontrollers enligt SS EN 671-3* □ □ □ □   

 Brandsläckare kontrollers enligt SS 3656 ** □ □ □ □   

*Svensk standard för underhåll av inomhusbrandposter 
** Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare 
 

Skall kontrolleras vart 3:e år 

Nr. OBJEKT OK ÅR ANM Kommentar Åtgärds 
datum -11 -12 -13 

 EXTERN KONTROLLER       
- Kontroll av rökluckor för rökgasventilering □   □   

 

 

 

 

Kontroll 2011 utförd av:    Datum: 

 

Kontroll 2012 utförd av:    Datum: 

 

Kontroll 2013 utförd av:    Datum: 
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Checklista – Årlig revision brandskydd 
Utförd checklista skall förvaras under sparade dokument delen sist i pärmen 

 OK ANM Kommentar Åtgärd/Datum 
A. ANSVAR & ORGANISATION     
Finns tydlig ansvarsfördelning? □ □   

Finns utsedd brandskyddsansvarig? □ □   

Finns brandskydd/säkerhetspolicy? □ □   

Finns brandskyddsorganisation? □ □   

Är organisationen tydlig och riktigt beskriven? □ □   

B. UTBILDNING     
Finns utbildningsplan? □ □   

Följs planen? □ □   

Har dokumentation förts över utbildad 
personal? 

□ □   

Har organisationen tillräcklig kompetens? □ □   

C. INSTRUKTIONER & RUTINER     
Finns brandskyddsrutiner? □ □   

Följs befintliga rutiner? □ □   

Är instruktionerna/rutinerna tydliga? □ □   

D. VERKSAMHET & RISKER     
Finns aktuell verksamhetsbeskrivning? □ □   

Finns aktuell byggnadsteknisk beskrivning? □ □   

Finns aktuella utrymningsplaner? □ □   

Är larminstallationerna beskrivna? □ □   

Finns särskilda risker beskrivna? □ □   

E. UNDERHÅLL & KONTROLLER     
Finns rutiner för kontrol/underhåll av 
byggnadstekniskt brandskydd? 

□ □   

Utförs kontroller enligt dokumentationen? □ □   

F. DOKUMENTATION     
Är dokumentationen aktuell och tillräcklig? □ □   

Åtgärdas och arkiveras checklistorna? □ □   

Genomförs uppföljning? □ □   

Finns system för tillbudsrapportering? □ □   

Dokumenteras tillbudsrapporterna? □ □   

 

 

Revision utförd av:   Datum: 
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Sparade Dokument 
Checklistor och incidentrapporteringar förvaras här. 

 

 

 

 


