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brandingenjörerna Daniel Olsson och Ronny Lindberg och styrkeledare/tillsynsförrättare 
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Sammanfattning 
 

Rapporten ligger till grund för en del av examinationen under den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen ”Arbetsledning inom bygg & anläggning” vid Luleå tekniska universitet. 
Under denna del av utbildningen ingår det att skriva två rapporter, en om systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt en som det är fritt för företaget som anordnar utbildningsplats att välja. 
I mitt fall där jag gör min verksamhetsförlagda del vid NCC Construction avd. mark i Luleå 
har de valt att jag skall göra ett arbete fast då mer omfattande. Det arbete som jag gjort handlar 
om en implementering av systematiskt brandskyddsarbete i det redan befintliga 
arbetsmiljöarbetet.  
Rapporten belyser i sitt inledningsskede de olika mål och syften som finns för att detta skall 
fungera, sedan kommer man in på de olika lagar och regler som gäller både enligt 
Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor samt några andra lagar och allmänna råd 
som beskriver hur en arbetsplats skall vara utformad så den blir så säker som möjligt. 
 
Senare i rapporten kan man läsa om den statistik som finns gällande bränder/olyckor vid 
byggarbetsplatser samt vilka orsaker som oftast bidrar till att dessa uppstår. Rapporten avhandlar 
även problematiken kring etableringar på byggarbetsplatser samt vilka regler enligt Svenska 
brandskyddsföreningen som gäller för detta. 
Avslutningsvis sammanställs informationen för att utgöra grunden till ett generellt systematiskt 
brandskyddsarbete. Detta brandskyddsarbete implementeras i det redan befintliga arbetet vid 
NCC gällande skydds- och miljörond för att utöka kontrollen och chansen att förebygga 
bränder och olyckor.  
 
Slutsatsen i rapporten belyser de problem som kan uppstå vid en arbetsplats, samt hur lika de 
berörda lagarna egentligen är. I slutsatserna ges även ett förslag på en ny lösning för att förbättra 
personalens och räddningstjänsten möjligheter i utrymnings- och släckningsarbetet. Denna 
lösning är egentligen en gammal lösning som används inom sjöfarten där de har en så kallad 
”safety plan” uppsatt vid landgången för att räddningspersonal lättare skall kunna orientera sig 
ombord på fartyget. 
I de tillhörande bilagorna finns det utdrag av vissa berörda lagar och föreskrifter samt att man 
här kan läsa en checklista för etablering av byggbodar på ett brandsäkert sätt.  
 



Version 1,1 2009-04-29, Mats Nordgren 

                 
 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för samhällsbyggnad 

IV 

Begreppsförklaring 
 

Några av begreppen nedan är begrepp som återkommer i rapporten fast då som förkortningar 
därmed förklaras de nedan. 
 
LSO - Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
 

LBE - Lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868) 
 

AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling 
 

SÄIFS - Sprängämnesinspektionens författningssamling 
 

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete 
 

BBR - Boverkets byggregler 
 

SAM- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare räddningsverket)  
 

SBF - Svenska brandskyddsföreningen 
 

AML - Arbetsmiljölagen 
 

RTJ - Räddningstjänsten 
 

SVBF - Svenska Brandskyddsföreningen 
 

HLR - Hjärt och lungräddning 
 

L-ABC - Första hjälpen 



Version 1,1 2009-04-29, Mats Nordgren 

                 
 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för samhällsbyggnad 

V 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

Förord .................................................................................................................................... II 
Sammanfattning ................................................................................................................... III 
Begreppsförklaring............................................................................................................... IV 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING..................................................................................... V 

1. INLEDNING............................................................................................................ 7 
1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 7 
1.3 Syfte/Mål.......................................................................................................................... 8 
1.4 Metod ............................................................................................................................... 9 
1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 9 
1.6 Disposition ....................................................................................................................... 9 

2. GÄLLANDE LAGSTIFTNING .............................................................................. 10 
2.1 Lagen om skydd mot olyckor, LSO ............................................................................... 10 
2.2 Arbetsmiljölagen, AML ................................................................................................. 10 
2.3 Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE ......................................................... 10 
2.4 Plan- och bygglagen, PBL.............................................................................................. 11 
2.5 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS................................................................ 11 
2.5.1 AFS, Första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom ................................................ 11 
2.5.2 AFS, 1992:9 § 6, Smältsvetsning och termisk skärning ............................................. 12 
2.5.3 AFS, Systematiskt arbetsmiljöarbete .......................................................................... 12 
2.6 Boverkets byggregler, BBR ........................................................................................... 12 

3. HETA ARBETEN.................................................................................................. 13 

4. GASFLASKOR .................................................................................................... 16 
4.1 AFS 1997:7 Lagring och förvaring ................................................................................ 16 
4.2 SÄIFS 1998:7 Placering................................................................................................. 16 
4.3 AFS 2001:4 Förvaring och användning ......................................................................... 16 

5. BRANDSKYDD BYGGBODAR............................................................................ 17 
5.1 Storlek på etablering ...................................................................................................... 17 
5.2 Byggnadsklass................................................................................................................ 17 
5.3 Placering och skyddsavstånd.......................................................................................... 18 
5.4 Brandrisker ..................................................................................................................... 18 

6. STATISTIK BRÄNDER OCH OLYCKOR VID BYGGARBETSPLATSER........... 20 
6.1 Brandorsaker .................................................................................................................. 20 
6.2 Diskussion kring statistiken om bränder ........................................................................ 21 
6.3 Trafikrelaterade olyckor................................................................................................. 21 
6.4 Fallolyckor ..................................................................................................................... 21 
6.5 Diskussion kring statistiken om arbetsolyckor .............................................................. 22 



Version 1,1 2009-04-29, Mats Nordgren 

                 
 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för samhällsbyggnad 

VI 

7. BRANDSKYDD PÅ BYGGARBETSPLATS ........................................................ 23 

8. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE, SBA ............................................. 24 
8.1 Planering och dokumentation......................................................................................... 24 
8.2 Handlingsplan & skyddsronder...................................................................................... 24 
8.3 Utbildning....................................................................................................................... 24 
8.4 Utrymningsvägar............................................................................................................ 25 
8.5 Heta Arbeten .................................................................................................................. 25 
8.6 Brandspridning ............................................................................................................... 25 
8.7 Placering av bodar och container ................................................................................... 25 
8.8 Släckredskap................................................................................................................... 25 
8.9 Materialhantering ........................................................................................................... 25 
8.10 Brandfarliga varor ........................................................................................................ 26 

9. ANALYS/SLUTSATSER ...................................................................................... 27 
9.1 Lagstiftning .................................................................................................................... 27 
9.2 Heta arbeten och gasflaskor ........................................................................................... 27 
9.3 Statistik bränder ............................................................................................................. 27 
9.4 Statistik olyckor ............................................................................................................. 28 
9.5 Implementering av SBA i SAM ..................................................................................... 28 

10. SAMMANFATTANDE DISKUSSION................................................................. 29 

11. REFERENSER ................................................................................................... 30 

Bilaga A, Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, Kontor................................................. 31 

Bilaga B. Implementering av SBA i SAM............................................................................ 33 

Bilaga C, Lagstiftning ............................................................................................................ 34 

Bilaga D, Hantering och förvaring av gasflaskor................................................................ 41 

Bilaga E, Checklista vid etablering av byggbodar. ............................................................. 44 

 
 
 
 
  
 



Version 1,1 2009-04-29, Mats Nordgren 

                 
 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för samhällsbyggnad 

7 

1. INLEDNING 
 

I samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ”Arbetsledning inom bygg & 
anläggning” vid NCC Construction, fick jag i uppdrag att försöka implementera systematiskt 
brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor i det redan befintliga arbetsmiljöarbetet 
på ett sätt som både är praktiskt möjligt och att det inte tar allt för mycket tid av det övriga 
arbetet. Vilket i sin tur kan leda till att dokumentationen blir en så kallad ”hyllvärmare” som 
några känner till men sällan eller aldrig använder. Rapporten kommer även innehålla några 
egna åsikter som jag grundar på mina faktiska erfarenheter som brandman och 
ambulanssjukvårdare. 
 

1.2 Bakgrund 
 

Varje dag under året bedrivs någon typ av entreprenadverksamhet där man antingen uppför 
byggnader eller utför markarbeten. Dessa arbeten sker ofta under stor tidspress på grund av att 
det är flera aktörer som tävlar om jobben, vilket leder till pressade priser i anbuden. Tidspressen 
kan även leda till stress bland arbetare och chefer för att de vill skapa så bra ekonomiska 
förutsättningar i projektet som möjligt. Konsekvenserna av detta kan bli ett onödigt risktagande 
som leder till olyckor i projekten.  
 
Ett annat problem som kan uppstå när det är tidspress är att städning av arbetsplatsen eftersätts 
och att det inte finns tid till att upprätta all den dokumentation och information som krävs, dels 
för att följa alla gällande regler och föreskrifter men även för att ge de som skall utföra arbetet 
alla den säkerhetsinformation som skulle behövas.  
Det finns även andra problem som kan uppkomma på en arbetsplats under en byggprocess. 
Nedan följer problem hämtade från ”Brandskydd på byggarbetsplatser - finns det?”.1 
 

• Oordning 
 

Städning på en arbetsplats blir ofta eftersatt eftersom det hanteras stora mängder 
material. Vilket kan leda till ogynnsamma utrymningsvägar på grund av att skräp, 
material mm kan ligga i den tilltänkta vägen ut. 

• Förhöjd brandbelastning och felaktig lagring 
 

Stora mängder byggmaterial med provisoriska placeringar kan även leda till en 
ökad brandbelastning i utrymmet det placeras. Detta kan även resultera i att man 
får ett snabbare brandförlopp och större effekt på branden än vad lokalen är 
dimensionerad för. 

• Felaktiga ytskikt 
 

Det är ganska vanligt att ytor under byggtiden består av plywood skivor, vilka ger 
ett snabbare brandförlopp och försämrar räddningstjänsten möjligheter till en 
lyckad insats. 

                                            
1 Henric Gustavsson& Daniel Persson, Brandskydd på byggarbetsplats – finns det?, rapport 5209, Lund 2007. 
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• Punkterade brandceller 

 

Under en byggnation dras ofta kablar till maskiner mellan de olika brandcellerna, 
vilket leder till att de begränsningar som skulle ha funnits försvinner eftersom 
dörren där kabeln går igenom inte går att stänga. Även håltagningar och rivning 
av befintliga väggar leder till att brandcells begränsningar försvinner. Detta leder i 
sin tur till att man får ett snabbare brandförlopp och att möjligheterna till en säker 
utrymning försämras. 

• Aktiva system ur drift eller blockerade 
 

Ofta under en byggnation måste man av praktiska skäl koppla ur de befintliga 
brandlarms, sprinkler och de brandgasventilationssystem som finns. Vilket leder 
till försvårande omständigheter vid utrymning, tidig upptäckt av brand och att det 
fördröjer räddningstjänstens insats. 

• Brandskydd av bärande konstruktion 
 

I en byggnation kan det vara så att man är tvungen att riva bort det skydd mot 
brand som finns för en bärande konstruktion. Detta gör att tiden konstruktionen 
kan stå emot brand innan den rasar minskar markant. 

• Dåligt implementerade lösningar 
 

De som arbetar på bygget är dåligt informerade om de förändringar som 
genomförs t.ex. var skall utrymningen ske när den gamla vägen ut försvinner. 
Det kan även uppstå problem när det kommer ny personal till arbetsplatsen som 
inte har så god lokalkännedom, samt att den ordinarie personalen inte har den 
kunskap om byggnaden som krävs för att delge dessa den information som är 
nödvändig för en säker utrymning. 

• Icke regelbunden kontroll och otydligt ansvar 
 

Det kan uppstå oklarheter om vem man skall vända sig till när brister eller fel 
uppstår, vilket i sin tur kan leda till att bristerna ignoreras och förbises.  
  

1.3 Syfte/Mål 
 

Syftet med rapporten är att skapa en mall och rutiner för att tidigt upptäcka brister i det 
förebyggande arbetet mot bränder och olyckor vid NCC. Denna mall kan utgöras som extra 
kontrollpunkter i det redan befintliga kontrollsystemet gällande arbetsmiljö och skyddsrond. 
Om man lyckas med detta och får berörd personal att inse att det inte kräver någon större extra 
arbetsinsats av dem, utan att det blir som en naturlig del av det dagliga arbetet. Detta borde 
rendera i ett bättre skydd och större handlingsberedskap mot bränder, fall- och trafikrelaterade 
olyckor inom NCC. 
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1.4 Metod 
 

• Inledningsvis undersöktes de handlingar som finns i NCC Constructions databas 
gällande brand-, olycksfalls- och arbetsmiljöarbete, samt hur deras 
dokumentationssystem för SAM är upprättat och hur de utför de tillhörande 
kontrollerna. 

 

• Senare upprättas en kontakt med Brandingenjörer och personal från tillsynsavdelningen 
vid Luleå Räddningstjänst för att komma åt deras expertis inom området samt vilka 
krav som kan ställas mot en byggarbetsplats enligt LSO. 

 

• Den insamlade informationen kompletteras med fakta från arbetsmiljöverket och SVBF. 
Sedan sammanställdes informationen och bildade grunden till ett generellt SBA som 
implementeras i den befintliga dokumentationen gällande skyddsrond vid NCC 
Construction. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vid skrivandet av denna rapport var det tjäle i marken, vilket innebar att inga större 
markarbeten utfördes. Därmed måste rapporten avgränsas till att ge generella lösningar på hur 
man kan förbättra olycks- och brandberedskapen inom NCC Construction enligt 
Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor. 
 

1.6 Disposition  
 

Rapporten är uppbyggd efter tre huvuddelar: Inledande, Huvuddel och en Avslutning.  
 

1. Inledande del 
 

I denna del ingår kapitel 1-5 vilket även är en teoridel där lagar och förordningar samt hur 
själva utförandet av rapporten är tänkt. 
 

2. Huvuddel 
 

Här ingår kapitel 6-8, dessa kapitel belyser hur själva genomförandet av implementeringen av 
systematiskt brandskyddsarbete går till. 
 

3. Avslutnings del 
 

Här återfinns sammanfattningar, diskussioner, referenser och bilagor på SBA, implementering i 
SAM, lagar, allmänna råd samt en lathund för etablering av bodor på en byggarbetsplats. 
Avslutningen består av kapitel 9-11 och bilagor. 
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2. GÄLLANDE LAGSTIFTNING 
 

Kapitlet behandlar de lagar och regler som berör brand, olycksfall och arbetsmiljöarbete under 
uppförandet av byggnad eller andra anläggningsarbeten. Vissa av lagarna och förordningarna är 
av sådan karaktär att de kan leda till fängelsestraff eller böter om de inte följs. De som inte är av 
denna karaktär är de allmänna råd som utgivits av en statlig myndighet, i dessa råd står det bara 
att de bör följas vilket innebär att de har en lägre juridisk status än en lag som är tvingande. I 
bilaga C finns de berörda lagarna, föreskrifterna och allmänna råden utförligt beskrivna. 
 

2.1 Lagen om skydd mot olyckor, LSO 
 

Uppkomsten av LSO är en sammanslagning av flera olika gamla lagar som 1974 års brandlag 
och gamla räddningstjänstlagen, detta har då renderat i en ny lagstiftning 2003:778 om skydd 
mot olyckor2. En stor skillnad mot tidigare lagar är att man nu lägger ett stort ansvar på den 
enskilde att tillse att man har skälig utrustning för släckning av brand. Detta krav har i 
praktiken lett till ett allmänt råd från MSB gamla räddningsverket om att en vanlig person i sin 
hemmiljö bör ha en brandvarnare för att uppfylla kravet om skälig utrustning.  
 
När det sedan gäller industrier, kontor mm skall man även bedriva ett systematiskt brandskydds 
arbete för att säkerställa de brandtekniska funktionerna, detta arbete skall dokumenteras. 
Storleken på detta SBA beror på arbetsplatsen storlek och de risker som finns inom 
verksamheten. 
På en byggarbetsplats åligger det byggherren att tillse att erforderliga rutiner och utrustning 
finns för att släcka en brand.  
 
”Lag 2003:10 om skydd mot olyckor” 
I kapitel 2 § 2 i lagen står det att ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader  eller annan anläggning 
skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olyckshändelse samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. 
 

2.2 Arbetsmiljölagen, AML 
 

I arbetsmiljölagen3 står det att dess ändamål är att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet samt 
att man skall uppnå en god arbetsmiljö för de anställda. Det står även att man skall se till att de 
arbetshygiensiska förhållandena är tillfredsställande samt att man skall vidta skyddsåtgärder för 
att förhindra skador till följd av bland annat brand, ras och explosion. Här kan man utröna 
några likheter med LSO eftersom båda dessa lagar strävar efter att förhindra skador till följd av 
bland annat brand. I AML står det även att den som låter uppföra byggnadsverk eller utför 
anläggningsarbeten har ett samordningsansvar för att åtgärder vidtas mot olycksfall och ohälsa, 
detta samordningsansvar kan dock överlåtas till någon som bedriver ett arbete på arbetsstället.  
 

2.3 Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE 
 

Denna lag avhandlar det som gäller vid import och hantering av brandfarliga och explosiva 
varor, syftet med denna lag är att förhindra skador till följd av brand eller explosion. Vidare vill 

                                            
2 SFS 2003:778, om skydd mot olyckor. 
3  SFS 1977:1160, Arbetsmiljölagen 
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lagen åstadkomma att skador på liv, miljön, hälsa eller på egendom förebyggs genom en 
korrekt hantering av dessa varor.4 
 

2.4 Plan- och bygglagen, PBL 
 

Såväl i Plan- och bygglagen som i LSO beskrivs det att det är den enskildes ansvar med 
avseende på säkerhet och brand. Det specifika med PBL är att man behandlar placeringen av 
byggnader och hur de skall utformas för att man skall kunna förhindra uppkomsten av en brand 
och spridningen av denna. I PBL och BBR, om beskrivs senare i rapporten, behandlas 
framkomligheten för räddningstjänsten till byggnader.5 
 

2.5 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 
 
2.5.1 AFS, Första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom 
 

 I AFS 1984:146 står det att det är viktigt att inventera de risker som finns på arbetsplatsen, och 
de behov som finns för att kunna utföra de första-hjälpen åtgärder som krävs om något 
inträffar. Det står även att det kan vara bra att gå igenom de eventuella hälsoproblem som finns 
bland arbetarna gällande t.ex. epilepsi och diabetes, för att de övriga på arbetsplatsen skall bli 
medvetna om att denna person kan drabbas av denna åkomma och därigenom få en större 
handlingsberedskap för att hjälpa denna kompis och kollega. Denna AFS belyser även vikten av 
att alla är väl medvetna om hur första-hjälpen organisationen ser ut och upprätthålls på 
arbetsplatsen, den drar även paralleller med en trafikolycka som inträffar utan att man har en 
organisation med rutiner för hur man skall agera på platsen. 
 
En egen reflektion över detta är att det stämmer väldigt bra, eftersom jag har ett förflutet som 
brandman och därigenom vet vikten av att ha olika standardrutiner om något inträffar. Det är 
nämligen en helt annan sak att komma till en olycka oförberedd och inte ha några kompisar 
med sig än att vara förberedd och ha en inövad handlingsplan i ryggen. Man kan även här dra 
paralleller med LSO eftersom man i de allmänna råden strävar efter att förhindra olyckor och 
dess omfattning.  

                                            
4 SFS 1988:868, om brandfarliga och explosiva varor  
5 Henric Gustavsson& Daniel Persson, Brandskydd på byggarbetsplats – finns det?, rapport 5209, Lund 2007. 
6 Svensk Byggtjänst, Arbetsskyddsregler, byggarbete 96, Stockholm 1996. 
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2.5.2 AFS, 1992:9 § 6, Smältsvetsning och termisk skärning 
 

Denna paragraf7 belyser arbetsgivarens skyldighet att förebygga risker för brand vid riskfyllda 
arbetssituationer som vid svetsning och skärning, samt att det krävs ett arbetstillstånd för heta 
arbeten för att få utföra dessa arbeten. Detta tillstånd utfärdas av arbetsgivaren eller av denne 
utsedd person. Tillståndet som utfärdas är personligt och att den som får det utfärdat skall skiva 
på att denne fått information om de föreskrifter som gäller för arbetet. 
 

2.5.3 AFS, Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är enligt denna föreskrift arbetsgivarens skyldighet att följa 
upp den verksamhet som bedrivs så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och att god 
arbetsmiljö erhålls. Det står även att det är arbetsgivarens skyldighet att arbetstagarna har de 
kunskaper som krävs för att inte olyckor och ohälsa uppstår. Vidare så belyser denna AFS 
arbetsgivarens skyldighet att följa upp inträffade olyckor och utreda dessa så att de kan 
förebyggas.8 
 

2.6 Boverkets byggregler, BBR 
 

I BBR9 finns det både allmänna råd och föreskrifter som behandlar hur en byggnad bör 
utformas för att säkerställa det brandtekniska skyddet. Man behöver dock inte följa dessa regler 
om man kan uppvisa att funktionen av brandskyddet är tillfredsställande även om man gjort på 
något annat sätt. Vidare står det i BBR att en bygg-, rivnings- eller markarbetsplats skall vara 
utformade så att risken för att obehöriga får tillträde försvåras och att man därigenom minskar 
risken för skador på dessa.  
 
BBR avhandlar även åtkomligheten för räddningstjänsten, det står att räddningsväg skall 
anordnas om det befintliga gatunätet inte går att använda.  
Det finns även rekommendationer på hur en sådan väg skall utformas beroende på hur 
byggnaden som skall nås ser ut, samt att det finns ett krav på att räddningsfordon inte skall 
behöva parkera längre bort än 50m från entrén till byggnaden. Detta för att RTJ inte skall 
behöva lägga ut mer än 2 slanglängder innan man når byggnaden och kan påbörja sin insats.    

                                            
7 AFS, 1992:9 §6, Smältsvetsning och termisk skärning. 
8 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket 
9 Kjell Fallqvist & Anders Klippberg, Brandskydd i boverkets byggregler, Svenska brandskyddsföreningen, 2005 
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3. HETA ARBETEN 
 

De arbeten som kan medföra uppvärmning eller att det bildas gnistor benämns för heta 
arbeten, detta innebär att om du utför svets, skärnings eller lödningsarbete med el eller gas så 
uppkommer det alltid en uppvärmning av det material man arbetar med samt att det kan uppstå 
gnistor. Även om man använder verktyg som ger varmluft t.ex. en varmluftpistol benämns 
detta som heta arbeten. 
Dessa arbeten kan bedrivas i tre olika situationer samt att det finns försäkringsvillkor och 
säkerhetsregler enligt Svenska brandskyddsföreningen.10 Nedan följer en presentation av dessa 
områden. 

 
1. Heta Arbeten vid en fast arbetsplats t.ex. verkstad. 
2. Heta arbeten av tillfällig karaktär i en miljö där det inte föreligger någon risk för 

brandfara, t.ex. lödningsarbeten utomhus. 
3. Heta Arbeten av tillfällig art som medför en risk för brandfara, t.ex. tillfällig lödning 

inomhus. 
 
Enligt SVBF finns det även ett antal säkerhetsregler som gäller när man skall utföra denna typ 
av arbeten, reglerna har uppkommit till grund av faktiska erfarenheter av de risker som heta 
arbeten medför och har utarbetats tillsammans med försäkringsbranschen och SVBF. I de 
försäkringsvillkor som gäller vid heta arbeten finns det bestämmelser som säger. 
 

• Att det åligger den försäkrade att se till att säkerhetsreglerna följs. 
• Att ersättningen från försäkringen minskar om reglerna inte följs. 

 
Säkerhetsreglerna som gäller är: 
 

• Behörighet 
  

Den som skall utföra brandfarliga heta arbeten skall ha behörighet och erfarenhet av 
brandskydd, det samma gäller för den som blir utsedd till brandvakt. 
 

• Brandvakt 
  

En brandvakt skall utses och finnas på arbetsstället under den tid som arbetet utförs. Även 
under raster och under den efterbevakning som krävs vilket är minst en timme. Kravet på 
brandvakt kan förbises om den som utfärdar tillståndet bedömer att arbetet kan utföras utan 
brandvakt med samma säkerhet till följd. 
 

• Brandfarlig vara 
  

För att få arbeta i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara måste tillstånd 
fås av den kommunala räddningschefen. 

                                            
10 Peter Mörck & Harald Ullman, Heta Arbeten, Brandkunskap & säkerhetsregler, 2004 
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• Städning och vattning 

  

På arbetsplatsen där man skall bedriva denna typ av arbete skall det vara städat och även vattnat 
vid behov. 
 

• Brännbart material 
  

Allt brännbart material på arbetsplatsen och i dess närhet skall flyttas bort alternativt täckas över 
eller avskärmas. 
 

• Dolda brännbara byggnadsdelar 
  

Alla värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar skall undersökas med 
hänsyn till brandfaran, dessa skall sedan skyddas och göras åtkomliga för att kunna starta en 
släckinsats. 
 

• Otätheter 
  

Otätheter som springor, genomförningar mm skall vara tätade och kontrollerade med hänsyn 
till brandfaran. 
 

• Släckutrustning 
  

För att arbete skall få bedrivas krävs det att det finns godkänd, fungerande och tillräckligt 
släckutrustning för att kunna starta en omedelbar släckinsats. Med detta avses vattenslang eller 
två handbrandsläckare av typen 34A 233BC på minst 6kg 
(Pulversläckare).  
När det gäller takläggning finns det även krav på att det skall finnas brytverktyg och en 
vattenslang som komplement till de övriga handbrandsläckarna. 
 

• Svetsutrustning 
  

Alla utrustning som används skall vara felfri. Acetylenflaskor skall vara försedda med 
bakslagsskydd, svetsbrännare ska vara försedda med backventil för bränngas och syrgas. Det skall 
även finnas skyddshandske och avstängningsnyckel. 
 

• Larmning 
  

En fungerande mobiltelefon eller stationär telefon skall finnas i direkt anslutning till arbetsstället 
för omedelbar larmning av räddningstjänsten. Den som larmar skall även känna till 
arbetsplatsens adress. 
 

• Torkning och uppvärmning 
  

När man utför torknings eller uppvärmningsarbeten genom förbränning av gas skall lågan vara 
innesluten så att den inte kan orsaka en antändning. 
 

• Torkning av underlag och applicering av tätskikt 
  

Vid denna typ av arbeten får material värmas till högst 3000 C. 
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• Smältning av asfalt 
  

Vid smältning av asfalt skall utrustningen uppställas och hanteras enligt reglerna för ”smältning 
av asfalt vid arbeten på tak eller balkong”. 
 
Den som bryter mot dessa säkerhetsregler kan dels bli skadeståndsskyldig mot den som 
drabbats. Personen kan även bli dömd för allmänfarlig vårdslöshet. Om man anlitar någon som 
inte följer reglerna kan båda bli skadeståndsskyldiga samt att rätten till full ersättning från 
försäkringen kan förloras.
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4. GASFLASKOR 
 

Vid en brand kan gasflaskor bli uppvärmda så att materialstyrkan i flaskan försvagas, vilket i sin 
tur kan leda till att flaskan exploderar. Om det dessutom är en brandunderhållande gas som 
oxygen kan denna bidra till att förstärka brandförloppet. Det man skall göra vid en brand i 
gasflaskor är man skall hålla dem nedkylda genom vattenbegjutning. Denna vattenbegjutning 
måste även fortsätta sedan man flyttat bort flaskorna från branden. För acetylen är det 24 
timmars vattenbegjutning och ett riskområde på 300m i 24 timmar som gäller.11 För att 
påskynda detta finns det möjlighet att beskjuta acetylenflaskor, denna beskjutning brukar 
utföras av räddningstjänsten eller polisen. 
 
Det finns även en rättslig tvist mellan Luleå kommun och HÖ-Allbygg där en under- 
entreprenör hade slarvat med att följa gällande föreskrifter om förvaring vilket i sin tur ledde till 
att de användes vid ett inbrott och orsakade en brand med kostnader till följd. Denna tvist 
förlorade generalentreprenör HÖ-Albygg i tingsrätten, men har överklagats till hovrätten, där 
dom inte fallit vid denna rapports skrivande.  
Vad som gäller vid förvaring och märkning av gasflaskor avhandlas i SÄIFS och AFS vilket kan 
läsas kortfattat nedan och utförligt i bilaga D.   
 

4.1 AFS 1997:7 Lagring och förvaring 
 

21 § Gasflaskor skall lagras utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. De skall lagras på ett sätt 
som är betryggande ur risksynpunkt. 
 

4.2 SÄIFS 1998:7 Placering 
 

Behållare skall hanteras så att obehöriga hindras från att komma åt anordningar till dem. 
 

4.3 AFS 2001:4 Förvaring och användning 
 

8 § Gasflaskor med tillhörande utrustning skall hanteras och förvaras på ett ur 
säkerhetssynpunkt lämpligt sätt. I en arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som 
behövs för arbetets utförande. Varningsskylt för gasflaskor skall finnas uppsatt i anslutning till 
dörren till lokal eller annat utrymme där flaskor förvaras. Varningsskylt skall även finnas vid 
flaskors uppställningsplats om flaskorna inte är väl synliga. 
 

                                            
11 www.yarapraxair.se/libary/attachments/gas/gasflaskan.pdf, 2009-02-20. 
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5. BRANDSKYDD BYGGBODAR 
 

Vid en etablering på en byggarbetsplats är det inte helt ovanligt att området är av begränsad 
storlek vilket innebär att de manskapsbodar som skall användas måste staplas på höjden. Detta 
leder till förhöjda risker för personalen samt att brandspridningen går snabbare om man inte 
vidtar förebyggande åtgärder mot detta. Nedan kommer en presentation om hur 
brandskyddsföreningen vill att en bodetablering skall se ut för att den skall bli säkrare.12 
 

5.1 Storlek på etablering 
 

Rekomendationen behandlar endast etableringar av en storlek på 200m2,vilket i praktiken 
innebär 8st bodar med en storlek på 2,9 m x 9 m. En etablering av denna storlek faller under 
kriteriet för kontorsbyggnad och här skall även bodar som används av personalen för 
omklädnad räknas in i den totala byggnadsytan. I rekommendationerna behandlas inte:  
 

• Boendebodar, förläggning, skola, förskola eller annan användning än byggbod. 
• Etableringar på stålställningar. 
• Etablering i två plan med en byggnadsarea större än 200m2 
• Etablering i tre våningar eller fler. 
• Personal- och kontorsvagnar. 
 

Vid denna typ av etableringar anser brandskyddsföreingen att man skall vända sig till en 
brandskyddskonsult eller annan person som har de rätta kunskaperna för att kunna göra en 
projektering av brandskyddet. 
 

5.2 Byggnadsklass 
 

Storleken av en etablering avgör vilken byggnadsklass den skall räknas som, de klasser som finns 
är Br1, Br2, Br3. Skillnaden mellan dessa klasser är hur brandsäker byggnaden skall vara. 
 

• Br1 är den högsta klassen och innefattar etableringar av en storlek på 3 våningar 
eller två våningar som är uppställda på pelare med en höjd av 2 meter.  

 

• Br2 är ej aktuell när det gäller etablering av byggbodar, därav behandlas inte denna 
klass i rapporten. 

 

• Br3 omfattar marketableringar oavsett area, etableringar i två plan med en area på < 
200m2, etableringar på pelare i ett plan med en area < 200m2 och om man 
etablerar i två plan med pelare som är mindre < 2 meter ovan marken. 

 

                                            
12 Svenska brandskyddsföreningen, Brandskydd byggbodar, Stockholm, 2009. 
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5.3 Placering och skyddsavstånd 
 

När man börjar planera hur etableringen skall se ut och vart inom arbetsområdet den skall vara 
belägen skall man tänka på hur dessa byggnader placeras så att en brand inte skall spridas mellan 
byggnaderna. Enligt rekommendationerna från SVBF behövs inga extra åtgärder vidtas om 
man placerar bodarna minst 5 meter från intilliggande boda eller annan byggnad. Däremot bör 
man ägna en särskild tanke när man placerar bodar som kommer att innebära förhöjd risk för 
brand t.ex. verkstads- bodar där heta arbeten kommer att förekomma. Vid denna typ av 
etablering kan det vara aktuellt med högre krav gällande materialet inne i bodan. 
 
Om man mot förmodan måste ställa en bod närmare än 5 meter måste extra åtgärder vidtas 
genom att man lägger till olika material i bodkonstruktionen som t.ex. en utvändig gipsskiva 
som gör fasaden obrännbar. 
 
En normal boda är enligt de större tillverkarna utformad i den lägsta brandtekniska klass som 
finns EI15, vilket innebär de klarar av att avskilja och isolera en brand under 15 minuter. 
 
I bilaga E finns en checklista från SVBF om hur man skall placera byggbodar och vad man skall 
tänka på. 
 

5.4 Brandrisker 
 

Nedan följer en kort presentation av de vanligaste brandorsakerna i byggbodar. 
 

• Övertäckning av uppvärmningsanordning 
  

I bodar som inte är utrustade med torkskåp är det vanligt att personalen torkar blöta kläder 
över element eller fläktar vilket lätt kan orsaka en brand. För att förebygga detta bör bodar 
utformas med torkskåp/ställningar som gör att inte kläderna kommer i direkt kontakt med 
värmesystemet, det är även lämpligt att förse torkskåpen med timer så de inte står på onödigt 
länge. 
 

• Kokplattor/Kaffebryggare 
  

Att man glömmer en platta på är lätt hänt, speciellt om det är flera personer som vistas på 
platsen och alla tror att någon annan stänger av plattan. Genom att även koppla dessa till en 
timer så är denna brandorsak eliminerad. 
 

• Anlagd brand 
  

Denna typ av brand är den vanligaste brandorsaken, senare i rapporten kommer statistiken över 
bränder att behandlas. För att förebygga detta måste man se till att skydda arbetsplatsen genom 
lås och stängsel, belysa områden som kan vara särskilt utsatta, inte göra upplag av brännbart 
material på känsliga platser och att hålla de avstånd som krävs mellan de olika objekten på 
arbetsplatsen såsom containrar och bodar. 
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• Elektriska brandrisker 

  

Skador på kablar till följd av slitage, blinkande lysrör, elanslutningar till kaffebryggare samt 
värmeanläggningar är några av de vanligaste elektroniska brandorsakerna.  
 

• Heta arbeten 
  

Tidigare i rapporten är detta avhandlat, men det är på sin plats att ändå belysa att detta är en 
väldigt vanlig brandorsak som brukar få stora ekonomiska konsekvenser.  
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6. STATISTIK BRÄNDER OCH OLYCKOR VID 
BYGGARBETSPLATSER 

 

Efter alla räddningsinsatser som utförs av räddningstjänsterna i Sverige skrivs en rapport som 
sedan skickas till MSB där de sammanställs och bildar statistik över bränder. Att få statistik över 
bränder vid byggarbetsplatser visade det sig inte vara så lätt eftersom dessa bränder läggs i andra 
kategorier som ”brand i det fria” vilket lika gärna kan vara en fristående byggnadscontainer 
eller ”brand i byggnad” som då även skulle kunna vara en byggnad som håller på att byggas.  
 
Men enligt en rapport från Lunds tekniska högskola har de genom en personlig kontakt på 
MSB lyckats få en sammanställning över antalet bränder som inträffade på byggarbetsplatser 
mellan 1996-2005. Därför kommer jag i denna rapport helt förlita mig på dessa siffror och 
presentera dessa.  
 

6.1 Brandorsaker 
 

Vid de flesta bränder som uppstår är det väldigt svårt att fastställa den egentliga brandorsaken, 
detta kan dels bero på att det som skall undersökas inte finns kvar eller att objektet är så 
brandskadat att det inte går att undersöka. Enligt statistiken från Lund är anlagd brand den 
vanligaste brandorsaken samt att heta arbeten är den näst vanligaste brandorsaken. Detta 
stämmer även med SVBF analys över brandrisker på en byggarbetsplats. I Tabell 6.1 presenteras 
statistiken över brand orsaker. 
 
Tabell 6.1, statistik bränder mellan 1996-2005 13 
 
Brandorsak               Antal av sammanlagt 241  
Anlagda bränder inkl barns lek med eld 71 
Heta arbeten 41 
Tekniskt fel 24 
Annan orsak 16 
Värmeöverföring, ej heta arbeten 14 
Självantändning 4 
Rökning 2 
Fyrverkeri 2 
Återantändning 2 
Blixt 1 
Orsak ej angiven 64 
 

                                            
13 Henric Gustavsson& Daniel Persson, Brandskydd på byggarbetsplats – finns det?, rapport 5209, Lund 2007. 
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6.2 Diskussion kring statistiken om bränder 
 

Efter samtal med personal från NCC tror jag att det kan vara betydligt fler bränder som uppstår 
eftersom det är bara de som räddningstjänsten rapporterat som sammanställs, och då tillkommer 
de bränder som personalen på plats lyckats släcka själv.  
 

6.3 Trafikrelaterade olyckor 
 

Enligt statistik från vägverket14 inträffade det 635 olyckor förknippade med en vägarbetsplats 
mellan 2003-2007. Under denna tidsperiod var det 20 personer som omkom varav 2 av dessa 
var vägarbetare. 
Totalt var 1440 personer inblandade i olyckorna där den främsta orsaken var upphinnande 
trafik. Många av dessa olyckor sker på grund av att förarna inte uppmärksammat vägarbetet, 
vilket i sin tur lett till att denna kört in i framförvarande fordon eller i de avspärrningar som 
finns. En annan bidragande orsak är hastigheten på fordon som passerar arbetsplatsen. 
 

6.4 Fallolyckor 
 

Under 1995-2002 omkom 26 personer inom byggsektorn på grund av fallolyckor, 15 denna typ 
av olycka är den vanligaste inom byggsektorn och utgjorde 30 % av olyckorna inom branschen 
under 2001. 
Vid fallolyckor liksom vid trafikolyckor är det vanligt att man får skador16 på halsryggen som är 
en skada av största vikt eftersom denna del av kroppen har en avgörande funktion för hur vi 
kan röra våra armar och ben. Även andra mer vitala funktioner styrs av halsryggen som t.ex. 
andning, hjärtverksamhet och blodtryck. Det man skall göra vid denna typ av skador är varsam 
hantering och att stabilisera halsryggen (nacken) för att inte förvärra skadorna vilket kan leda till 
att personen tappar någon vital funktion. Nedan redovisas de vanligaste orsakerna till 
fallolyckor. 
 
 
Fallolyckorna från höjd är främst orsakade av fall från:  
 

• Stege (lös) 36%. 
• Byggnadsställning, rullställning 18%. 
• Arbetsbock, pall 8%. 
• Tak 7%. 
• Trappa 4%. 

 
Förutom att denna typ av skada kan leda till svåra kroppsliga skador och även i vissa fall till 
döden renderar de oftast till långa sjukskrivningar med kostnader och lidande till följd. Om 
man ser till hur många fallolyckor som hade dödlig utgång i Europa var det 1300 stycken under 
2003. Detta har då lett till en gemensam kampanj för att pressa tillbaka dessa olyckor med 
riktade insatser mot dem som har arbetsmiljöansvaret dvs. byggherrar, projektörer och 
entreprenörer på en byggarbetsplats. I figur 6.4 finns statistik enligt arbetsmiljöverket över 
dödsfall bland förvärvsarbetare. 
 

                                            
14 Eva Liljegren, Trafik olyckor vid vägarbeten 2003-2007, 2008-06 
15 www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2003_03.pdf, 2009-04-20 
16 www.internmedicin.se, 2009-04-20 
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Antal döda i arbetsolycksfall var för perioden 210 personer. 
 
Figur.6.4, dödsfall bland förvärvsarbetare mellan 2006-2008 17 
 

6.5 Diskussion kring statistiken om arbetsolyckor 
 

Denna statisk belyser antalet dödsfall bland förvärvsarbetare och i denna kategori ingår även 
arbetare inom byggbranschen. Statistiken visar att det är 31 personer som dog på grund av 
fallolyckor, trots att man skulle kraftsamla mot denna typ av olycka. 
Det som kan vara missvisande med denna statistik är att den behandlar alla förvärvsarbetare och 
urskiljer inte byggnadsarbetare för sig. Men enligt arbetsmiljöverket var det de som arbetade 
med jord & skogsbruk samt byggbranschen som stod för nästan hälften av dödsolyckorna under 
2007. 

                                            
17 www.av.se/dokument/statistik/dodsfall/2008/dodsfall_orsak_2006-2008.pdf,2009-04-21 
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7. BRANDSKYDD PÅ BYGGARBETSPLATS 
 

Av egen erfarenhet vet jag att det kan bli en väldigt besvärlig brandsläckning i byggnader som 
inte är färdigkonstruerade. Eftersom brandcellsgränser inte är helt uppförda samt att det finns 
stora mängder material som utgör ett hinder vid rökdykning. Andra problem som kan uppstå 
vid en brandsläckning på en byggarbetsplats är att det kan vara mycket lägre hållfasthet på 
bärande konstruktioner, vilket snabbt kan resultera i att byggnaden rasar och därmed utgör en 
stor fara för personalen som arbetar med brandsläckningen. Därför anser jag att det är väldigt 
viktigt att man redan i konstruktionsstadiet börjar tänka på brandsäkerheten, dels för de som 
bygger men även för räddningspersonalens säkerhet vilket ofta kan glömmas bort.  
 
Enligt ett PM från räddningstjänsten Storgöteborg18 är det byggherren som har det fulla 
ansvaret för utrymnings och brandsäkerhet i den del av byggnaden som berörs av 
byggnadsarbetet. Vidare säger de att ett systematiskt brandskyddsarbete alltid skall bedrivas på 
arbetsplatsen. 
 
De anser även att vid större byggnationer som etappindelas att dokumentationen skall revideras 
under resans gång för att säkerställa brand och utrymningssäkerheten under hela byggtiden. 
Nedan följer en presentation om vilka delar de vill att skall ingå i sådan plan. 
 

• Brandskyddsorganisation och planer 
• Personalens utbildning 
• Utrymningsvägar 
• Utrymningslarm 
• Styrning av materialflöden 
• Tillgång till släckutrustning 
• Heta arbeten  
• Risker och gasflaskor 

 
Här har jag ett tillägg som skulle underlätta vid en räddningsinsats/utrymning, det är att man 
gör som på större fartyg där de har en ”safety plan” vid landgången som innehåller ritningar på 
fartyget. Om man skulle tillämpa denna princip på en byggarbetsplats och ha ritningar i lämplig 
skala samt annan viktig information som t.ex. var gasflaskor är placerade skulle det enligt mig 
leda till en snabbare släckinsats och därmed mindre skador. Placeringen av en sådan 
information skulle kunna vara i en brevlåda alternativt i ett vattentätt rör vid ingången till 
etableringen. Man skulle även initialt kunna underrätta räddningstjänsten om denna placering 
samt att man kan märka placering med lämplig symbol eller text så att den lätt kan hittas. 
 
 
 

                                            
18 Räddningstjänsten Storgöteborg, PM, Riktlinjer för brandskydd på byggarbetsplats, 090325  
reg. nr 102 
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8. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE, SBA 
 

Som grund för detta SBA kommer jag att använda rekommendationerna från räddningstjänsten 
Storgöteborg.13 
 

8.1 Planering och dokumentation 
 

En tjänsteman som är stationerad vid arbetsplatsen utses som brandskyddsansvarig, vilket 
innebär att denna person skall tillse att erforderliga kontroller utförs för att säkerställa 
utrymnings- och brandsäkerheten under hela byggtiden. Den tjänsteman som får detta uppdrag 
bör ha kunskap och de befogenheter som det krävs för att kunna utföra arbetet. Organisationen 
över vilka personer som är delaktiga samt vilka delegationer och befogenheter de har vid 
bygget för att säkerställa brand- och utrymningssäkerheten skall finnas dokumenterad och vara 
tillgänglig på arbetsplatsen, så att den kan uppvisas vid en kontroll från tillsynsmyndighet. Hur 
stor denna dokumentation bör vara är individuellt beroende på arbetsplatsen storlek och de 
risker som finns där. Även eventuella underentreprenörer skall innan de påbörjar sitt arbete 
kunna påvisa i en handling hur de tänkt klara de anvisningar som finns gällande brand och 
utrymning. 
 

8.2 Handlingsplan & skyddsronder 
 

En handlingsplan skall upprättas där det finns beskrivet vad varje person skall göra vid brand, 
det bör även finnas riktlinjer enligt AFS och SÄIFS om hur gasflaskor skall förvaras och 
hanteras. Detta skall även informeras till underentreprenörer som använder denna typ av 
utrustning. Även en plan för hur en eventuell utrymning skall ske måste upprättas och revideras 
under byggnationens gång eftersom vägen ut som fungerade ena dagen kan nästa dag vara 
igenbyggd. I de befintliga skyddsronderna som utförs skall även brand- och utrymningsskyddet 
kontrolleras. 
 

8.3 Utbildning 
 

Alla som arbetar på byggarbetsplatsen, även entreprenörer, bör ha följande utbildning: 
 

• Kunskap om vart närmsta släckutrustning är belägen. 
• Kunskap om hur alla typer av släckutrustning som finns på arbetsplatsen fungerar. 
• Kunskap om hur en utrymning går till. 
• Kunskap om hur man larmar. 
• Kunskap om hur organisationen är uppbyggd. 
• Sjukvårdskunskaper (L-ABC, HLR), samt extra utbildning gällande nack & ryggskador. 
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8.4 Utrymningsvägar 
 

De utrymningsvägar som finns skall uppfylla funktionskraven enligt BBR med avseende på 
markering, dörrbredd, öppningsmotstånd och hur långt gångavståndet får vara till 
utrymningsvägen. Dessa vägar skall även vara fria från material så att man lätt kan ta sig fram. 
 

8.5 Heta Arbeten 
 

Den som blir utsedd till brandskyddsansvarig bör vara den som utfärdar tillståndet för heta 
arbeten. Reglerna för heta arbeten finns i kapitel 3. Förutom att den brandskyddsansvarige 
utfärdar tillståndet skall han även ansvara för kontrollen och uppföljningen av arbetena med 
avseende på brandskydd. 
 

8.6 Brandspridning 
 

Om byggnationen sker i anslutning till befintlig verksamhet där personer jobbar eller bor skall 
man upprätta en avskiljning enligt BBR 5:61. Avskiljningen skall vara av lägst EI30 klass vilket 
innebär att den skall kunna stå emot en brand i 30 minuter, denna klass kan dock behöva 
ändras beroende på den verksamhet som bedrivs. 
Håltagningar som utförs tillfälligt skall tätas så att man inte får en snabbare brandspridning. 
Dörrar som utgör en brandcellsgräns skall hållas stängda i den mån det är praktiskt möjligt. 
Dörrar får inte kilas så att de är öppna konstant. 
 

8.7 Placering av bodar och container 
 

Se kapitel 5 och checklistan för etablering av byggbodar i bilaga E. 
 

8.8 Släckredskap 
 

Beroende på arbetsplatsen storlek och de risker som finns måste man anpassa storleken på 
släckutrustningen. Men minst två stycken pulversläckare bör finnas, om det sedan finns 
inomhusbrandposter så bör dess funktion kontrolleras regelbundet. Även handbrandsläckarna 
skall kontrolleras genom att man ser att manometern står på grönt samt att den ser hel, ren och 
att alla delar som skall sitta på den finns kvar. I övrigt skall handbrandsläckarna kontrolleras 
enligt gällande normer. 
De stationer där släckmedlet är beläget skall alla som vistas på arbetsplatsen veta om samt att. 
De skall vara märkta så att man lätt kan hitta dem vid ett tillbud. 
 

8.9 Materialhantering 
 

Som tidigare nämnts i rapporten hanteras stora mängder material under en byggnation, därför 
är det av största vikt att denna hantering organiseras så att man inte blockerar utrymningsvägar 
och andra tillfarter till byggnaden. Det material som inte skall användas under den dag man 
arbetar bör förvaras utomhus om det är möjligt, även de byggsopor som uppstår skall bäras ut så 
snabbt som möjligt så att inte även dessa bidrar till att öka brandförloppet och försvåra 
utrymningen. 
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8.10 Brandfarliga varor 
 

Vid hantering av brandfarlig vara skall lag 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor följas. 
När det gäller hantering och förvaring av gasflaskor skall det ske enligt AFS och SÄIFS som 
finns beskrivet i bilaga D och i kapitel 4 i rapporten. Något tillstånd krävs inte för förvarning av 
vätskor och gaser på en byggarbetsplats eller vid anläggningsarbeten om det sker under högst 6 
månader. Hanteringen skall dock anmälas till byggnadsnämnden i den aktuella kommunen i 
god tid innan arbetet startar.  
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9. ANALYS/SLUTSATSER 
 

9.1 Lagstiftning  
 

Ett av mina mål med rapporten var att försöka föra samman två olika men nära besläktade lagar, 
vilket visade sig gå ganska bra enligt mig eftersom de hade väldigt många likheter där det 
strävades efter i stort sett samma saker i paragraferna. De strävade efter att minska risken för 
olyckor och bränder samt skapa en bättre miljö, sedan fanns det även några andra lagar förutom 
LSO & AML som också till en del berörde samma områden fast med lite annan vinkling som 
t.ex. PBL som behandlar säkerheten ur placerings- och byggnationsperspektiv.  
 

9.2 Heta arbeten och gasflaskor 
 

Eftersom heta arbeten utgör en ganska stor procent av de bränder som uppkommer anser jag 
att det är av största vikt att kraftsamla för att förebygga dessa incidenter som innebär stora 
kostnader för alla parter och även rättsliga efterspel. För att komma till bukt med detta problem 
tycker jag att säkerhetstänkandet måste förbättras både gällande den som utför arbetet och den 
som utfärdar tillståndet. Man får helt enkelt inte negligera de risker som finns när man utför 
denna typ av arbete. 
 
Det är även viktigt att man inte glömmer bort att det kan uppstå en brand i intilliggande lokal 
vid t.ex. svetsning/lödning av ett rör som går genom en vägg. Om man då inte kontrollerat 
hur det ser ut i väggen och vad som finns i rummet bredvid är det lätt hänt att man kan få en 
brand som kanske inte upptäcks i tid. 
 
När det gäller hantering och förvarning av gasflaskor tycker jag även här att man som 
entreprenör skall följa de krav och riktlinjer som finns väldigt noga eftersom en 
generalentreprenör även är ansvarig för vad underentreprenörerna gör.  
 
För att styrka detta resonemang finns det en rättslig tvist mellan generalentreprenören HÖ-
Allbygg och Luleå Kommun där underentreprenören till HÖ-Allbygg inte följde reglerna 
gällande förvaring av gasflaskor, denna tvist har lett till en dom i tingsrätten där rätten dömde 
till Luleå Kommuns fördel. Domen är överklagad till högre instans där man vid denna rapports 
skrivande inte fattat något nytt beslut. Det var en del av konsekvenserna med att inte följa 
regler gällande förvarning. En annan konsekvens som kan uppstå är att man får en brand kring 
gasflaskorna, som med största sannolikhet kommer att ge stora kostnader om lokalen måste 
utrymmas under 24 timmar eller att någon skadas på grund av att flaskorna exploderar. 
 

9.3 Statistik bränder 
 

Anlagda bränder är den typ av brand som inträffar med störst frekvens, vilket borde rendera till 
att man även kraftsamlar för att försöka förebygga dessa. Att förebygga anlagda bränder kan i 
praktiken bli ganska svårt enligt mig eftersom en byggarbetsplats bara är inhägnad med ett 
stängsel som inte borde utgöra något större hinder för den som verkligen vill komman in och 
utföra illdåd. Det man dock kan göra är att belysa arbetsplatsen och se till att det inte finns 
större mängder brännbart material placerade på ställen som är riskabla ur brandsynpunkt. Det 
man även bör göra är att man är väldigt noga med containerplaceringen inom området så man 
inte får en brandspridning till andra byggnader. 
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9.4 Statistik olyckor 
 

Bland de vanligaste orsakerna till att någon skadas eller omkommer inom byggbranschen är att 
de utsätts för en trafik- eller fallolycka. Om man ser till hur det ser ut i Europa där det var 1300 
personer som fick sätta livet till på grund av fallolyckor under 2003 vilket gör att man blir 
väldigt fundersam. Är det på grund av stress eller bara allmän lättja som är den bidragande 
orsaken?.   
Enligt mig måste alla inblandade parter hjälpas åt för att minska dessa i omfattning och storlek. 
Hur man skulle gå tillväga för att genomföra detta kan vara genom ökad utbildning om nack- 
& ryggskador samt att man förser arbetsplatserna med nackkragar som kan stabilisera nacken vid 
denna typ av skador, detta borde rendera till att skadornas omfattning minskar. Vid NCC har 
de redan en punkt i skyddsronden som avhandlar fallskydd, genom att satsa ännu mer kraft på 
dessa kontroller borde man även få ett bättre skydd mot denna typ av olyckor. 
 

9.5 Implementering av SBA i SAM 
 

I teorin ser det enkelt ut att försöka sammanföra dessa två arbetssätt, men i praktiken kan det 
bli lite svårare eftersom det kan ta lite extra tid från tjänstemän och yrkesarbetare i en redan 
tidspressad arbetsplan. Detta får dock enligt mig inte utgöra något större hinder eftersom 
vinsterna med detta arbete borde rendera i att man kan spara väldigt stora kostnader om man 
lyckas förhindra en brand, eller att man lyckas minska risken för att någon ur personalen blir 
skadad.  
(I bilaga A finns ett exempel från Luleå RTJ över hur ett SBA kan se ut på ett kontor och i 
bilaga B finns en implementering av SBA i det redan befintliga arbetsmiljö arbetet vid NCC.) 
Det jag tycker att man skall göra först i det förebyggande arbetet mot bränder är att upprätta en 
så kallad ”safety plan” enligt den modell som finns på större fartyg, syftet med denna plan är att 
ge räddningstjänsten och personalen så bra förutsättningar som möjligt om något skulle inträffa. 
Om man beslutar att upprätta denna plan bör man göra det i samråd med räddningstjänsten för 
att se vilka typer av ritningar de är intresserade av och vart denna plan kommer 
placeras/utmärkas inom etablering. Utförandet av själva planen borde inte rendera i någon 
större arbetsinsats eftersom de flesta ritningar finns digitalt och då bara behöver skrivas ut och 
eventuellt plastas in beroende på förvarningssätt. Nedan visas exempel på placering och 
märkning av en ”safety plan” på fartyg. 19 
 

      

                                            
19 http://www.srv.se/Shopping/pdf/15925.pdf 
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10. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

Om alla förslag som kommit fram i rapporten utförs, borde det enligt mig rendera till att man 
dels följer de olika lagarnas krav samt att man i byggprocessen får en större brand- och 
olyckssäkerhet. Det är även viktigt att man försöker anpassa storleken på detta säkerhetsarbete 
efter de risker och hur stor byggnation som uppförs. Därför kommer inte alla punkter och 
problem som belysts i rapporten vara aktuella vid varje arbetsplats. Vid t.ex. ett markarbete där 
man utför kantstensläggning ute i det fria så kommer detta inte att beröras av så många 
punkter, eftersom de eventuella risker som finns i detta arbete gällande brand endast bör finnas 
i de entreprenadmaskiner som används. Vilka i sig utgör stora kostnader om man inte lyckas 
släcka i tid, därmed vikten av fungerande släckutrustning även i denna typ av arbete.  
 
När det gäller personskador bör man beakta riskerna i alla typer av arbeten eftersom det inte är 
helt ovanligt att man har trafik i närheten av arbetsplatsen eller andra faror som snabbt kan leda 
till en olycka, därmed vikten av att alla som arbetar har en god sjukvårdskunskap. Även på de 
fasta kontoren skall man ha en handlingsplan för bränder och olyckor även om denna plan inte 
behöver vara så stor bör den innehålla de viktigaste kontrollpunkterna som t.ex. el, utrymning 
mm, samt att även denna personal har kunskap om hur man hanterar en brandsläckare samt 
utför första hjälpen.  
 
Angående hur en ”safety plan” bör utformas har jag eftersamtal med brandingenjör Ronny 
Lindberg vid Luleå räddningstjänst kommit fram till att man skulle kunna använda ett rött 
plaströr med täcklock som förvarningsplats. På röret målas eller tejpas en dekalen som visar att 
det finns brandredskap i röret.  
Se figur 10. Placeringen av röret bör vara vid den del av etableringen där kontoren är belägna, 
samt att man bör kontakta räddningstjänsten så att de blir varse om att man börjat arbeta på 
detta sätt. Ronny tyckte att min ide om ”safety plan” var bra och han delade min uppfattning 
om de problem som kan uppstå gällande orientering på en byggarbetsplats. De ritningar vi kom 
fram till att denna plan bör innehålla är Planritningar, APD-plan, Risk information och om det 
finns några Särskilda värden som bör prioriteras vid ett släckningsarbete. 
 

  
 
Figur 10, Symbolen betyder att på denna plats finns andra brandredskap 
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Bilaga A, Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, Kontor 
 

Enligt SRVFS 2004:3 gäller att ett SBA bör bedrivas med synpunkt på de förebyggande 
åtgärder som vidtas samt att man planerar för att en brand kan uppstå. Detta innebär att ägare 
eller nyttjare bör vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för brand. När det sedan 
gäller en byggarbetsplats klassas själva etableringen som ett kontor enligt SVBF där det inte 
ställs några större krav. Därmed kan man använda en generell kontrollfunktion både på 
byggarbetsplatsens etablering och på de fasta kontoren där personal sitter permanent. Nedan 
följer ett exempel på hur en sådan organisation och dokumentation kan se ut.20 
 

DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET 
 

Brandskyddsansvarig:  
Fastighetsansvarig:  
Kontaktperson/fastighet: 
 
Vid Brand:   Rädda personer i omedelbar fara 

Utrym byggnaden 
   Larma Räddningstjänsten via SOS 112 
   Släck om det kan ske utan risk, stäng dörrar 
    
Uppsamlingsplats:   
 
Brandskyddsrutiner: 
Varje dag:  Vid hemgång ska huvudbrytare för spis och köks- 

utrustning slås ifrån och branddörren skall stängas.  
 

Varje månad: Prov av brandvarnare. Utförs vid varje månadsmöte. 
  Ansvarig:  
Varje kvartal: Brandskyddskontroll enligt checklista 
 Ansvarig:  
 
Varje år: Utrymningsövning. Ansvarig:  

Extern besiktning av handbrandsläckare:.  
Utförs av  
 

 Byte av batteri på brandvarnare. 
 Ansvarig:  
 
Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformationen  
samt att informera tillfällig personal i samband med dennes arbetsstart. 

                                            
20 Räddningstjänsten Luleå 
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CHECKLISTA 

BRANDSKYDDSKONTROLL 
 

 

1.   UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR 
a) Dörrar lätt öppningsbara utan nyckel                    

b) Ej blockerade (framför eller utanför dörr)               

c) Utrymningsskylt syns och belysning fungerar 

d) Aktuell utrymningsplan finns uppsatt 

OK      
ANM 

 
 

 

 
 
 

KOMMENTAR 
 
 
 
………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

ÅTGÄRD 
DATUM 
 
 

……………..

……………..

……………..

……………..

2. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM 
a) Brandvarnare. Funktionskontroll  

b) Autom. brandlarm. Kontroll enl. journal 

c) Utrymningslarm. Funktionskontroll 

d) Manuella larmknappar, hela och fungerar  

  

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

 

……………..

……………..

……………..

……………..

3. SLÄCKUTRUSTNING 
a) Handbrandsläckare/övrig släckutr. på plats 

b) Tryckmätaren visar på grönt 

c) Ej blockerad 

d) Upphängning, skyltning 

e) Funktionskontroll av inomhusbrandpost 

  

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

          

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

4. ÖVRIGA BRANDRISKER 
a) Kontroll inga blinkande lysrör 

b) Halogenlampor (inget brännbart i närheten) 

c) Kontroll placering av levande ljus 

d) Ordning och reda, städat runt byggnaden 

e) Containrar/sopkärl ej nära fasad (6m. regeln) 

f) El-ledningar (ej skadade) 

g) Placering av brandfarlig vara   

 
 

 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

 

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

5. ÖVRIGT 
a) Brandskyddsinformation lätt tillgänglig 

b) Branddörrar ej uppställda 

 
 
 
Kontroll genomförd av: 

 
 
 
 
 
 

 

………………………... 

…………………… 
 
 
 
Datum: 

 

 

…………….. 

…………..
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Bilaga B. Implementering av SBA i SAM 
 

Nedan är en samman ställning av det SBA som behandlas i kapitel 8 och de vanligaste 
brandorsaker inlagda i det redan befintliga kontrollsystemet21 som utförs regelbundet. De 
tillagda punkterna är markerade med kursiv stil. Om denna mall följs och att man utökar 
utbildningen bland personalen borde detta minska riskerna för en brand samt att man får högre 
handlingsberedskap vid ett tillbud. Förklaring till de olika tillagda punkterna går det att läsa 
närmare om tidigare i rapporten. 

 

                                                       Skydds- och 
miljörond 

NCC Construction Sverige AB 
 

Projektnummer: Projektnamn: Upprättad av: Datum: 

                        
Vecka: Yrkesgrupp: Arbetsmoment Platschef: 

                        

Skyddsrond 
  Med  

anm. 
Utan 
 anm. 

Ej  
akt.   Med 

anm. 
Utan  
anm. 

Ej  
akt.   Med  

anm. 
Utan  
anm. 

Ej  
akt 

1 Allmän ordning    17 Formsättning    30 Takarbeten    

2 Arbetsmiljöplan    17 Gaser    31 Tillfällig el    

3 
Avstängnings-
anordningar 

   18 Lyftanordningar    32 Tillfällig Va    

4 Belysning    19 Lyftredskap    33 UE          

5 
Övertäckning av 
uppvärmnings anordning 

   20 Maskiner    34 UE          

6 
Planering & 
dokumentation 

   21 Målningsarbeten    35 UE          

7 Handlingsplan    22 
Schaktnings-
arbeten 

   36 UE          

8 Utbildning    23 Sprängarbeten    37 VA arbeten    

9 Utrymningsvägar    24 Spont    38 Öppningar    

10 Heta arbeten    25 Ställningar    39 Övrigt    

11 
Placering av bodar & 
container 

   26 Fallskydd         

12 Släckredskap    27 Farliga ämnen         

13 Avspärrningar    28 Byggelement         

14 Elektriska brandrisker    29 
Ergonomiska 
hjälpmedel 

        

                                            
21 NCC Construction,Starnet, 2009-04-15 
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Bilaga C, Lagstiftning 
 
Lagen om skydd mot olyckor 2003:778 
 
 1 kap. Inledande bestämmelser 
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor. 
2kap Enskildas skyldigheter 
 
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp 
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som 
innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är 
möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får 
kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka. 
 
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra 
anläggningar 
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. 
   Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar 
verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren 
av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne 
skall kunna fullgöra sin skyldighet. 
   Redogörelsen skall lämnas in till kommunen. 
 
Allmänna råd 2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete 
Behovet av ett systematiskt brandskyddsarbete 
Det går inte att värdera brandskyddet hos ett objekt med utgångspunkt i de 
enskilda brandskyddsåtgärderna. Det krävs en helhetssyn och därför är det 
av stor vikt för brandsäkerheten att ägare och nyttjare av byggnader och 
andra anläggningar har kunskap om sitt brandskydd, hur vidtagna 
brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna. 
Enstaka kontroller av hur utförda brandskyddsåtgärder fungerar ger inte 
besked om hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Ett gott 
brandskyddsarbete behöver därför bedrivas systematiskt och kontinuerligt 
och utgå från de brandrisker som finns. 
Ett sådant arbetssätt innebär också att kunskaperna om brandskyddet 
underhålls och utvecklas inom verksamheten. Omfattningen av det 
systematiska brandskyddsarbetet styrs av den verksamhet som bedrivs inom 
byggnaden eller anläggningen och hur denna utvecklas och förändras. 
Behov av kommunikation finns i första hand med dem som äger, nyttjar 
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eller vistas på objektet och i andra hand med de myndigheter som utför 
tillsyn. 
Systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas såväl med avseende förebyggande åtgärder som på 
de åtgärder som planeras i händelse av 
inträffad brand. Det innebär att ägare och nyttjare fortlöpande bör vidta de 
åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand. En 
bedömning av om brandskyddet är tillfredsställande bör omfatta 
byggnadens och verksamhetens samtliga brandskyddsåtgärder vägda mot de 
brandrisker som finns. 
 
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. I fråga om enklare 
byggnader eller anläggningar, med låg brandrisk och en verksamhet som 
inte ställer särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder 
samt där tillräcklig information och kunskap kan upprätthållas på 
annat sätt, behöver skriftlig dokumentation inte upprättas. Det systematiska 
brandskyddsarbetet bör kunna kommuniceras med dem som berörs av det. 
Dokumentationen bör beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, 
vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns för 
brandskyddet samt de förändringar som sker. 
Normalt bör 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 
tillsyn. Den bör uppdateras regelbundet och vid behov. 
I de fall flera ägare eller nyttjare verkar inom en byggnad eller en 
anläggning, t.ex. i en butiksgalleria, bör en dokumentation upprättas för 
varje enskild verksamhet. I dessa fall bör dessutom en sammanställning 
finnas över de sammantagna riskerna och det övergripande brandskyddet. 
Dokumentationen bör utföras/sammanställas av personer inom den egna 
verksamheten som är väl förtrogna med den verksamhet som bedrivs. Vid 
särskilda behov kan extern hjälp behöva anlitas. 
Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt 
ansvar för brandskydd och dokumentation. 
 
Arbetsmiljölagen 1977:1160 
 
1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 
en god arbetsmiljö.  
 
Kapitel 3 - Allmänna skyldigheter  
 
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa 
eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.  
    Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att 
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arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra 
tekniska anordningar skall underhållas väl. 
 
2a § Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han skall utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som 
föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras.  
    Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och 
arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas.  
    Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt 
organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter 
som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring vilar på honom. 
 
6 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska  
under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas 
när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet,   
utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet med de 
uppgifter som anges i 7 a §, och  
utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de uppgifter som 
anges i 7 b och 7 f §§.    
   Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete kan utse sig själv eller någon 
annan till byggarbetsmiljösamordnare. Om någon annan har utsetts befrias dock inte den som 
låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete från ansvar för sådana arbetsuppgifter som 
anges i första stycket 2 eller 3. (Paragrafen ändrad genom SFS 2008:934). 
 
7 § Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller 
anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom ramen för sina 
uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det 
framtida brukandet. (Paragrafen ändrad genom SFS 2008:934). 
 
 7 a § Den byggarbetsmiljösamordnare som enligt 6 § första stycket 2 har utsetts för planering 
och projektering av ett byggnads- eller anläggningsarbete, ska samordna tillämpningen av 
relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas i 
fråga om såväl byggskedet som brukandet av byggnaden eller anläggningen. Det gäller särskilt 
då frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra avgörs 
och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas. Byggarbetsmiljösamordnaren ska 
beakta en sådan arbetsmiljöplan och annan dokumentation som avses i 4 kap. 8 § andra stycket 
1-3. (Paragrafen ändrad genom SFS 2008:934) 
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7 b § Den byggarbetsmiljösamordnare som enligt 6 § första stycket 3 har utsetts för utförande 
av ett byggnads- eller anläggningsarbete, ska se till att samordna arbetet med att förebygga 
risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället och utföra de uppgifter som framgår av 7 e § 2-5, 
samt 

1. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler när tekniska eller 
organisatoriska frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt 
eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana moment beräknas, 

2. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler för att säkerställa att den eller 
de som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler på ett systematiskt 
sätt samt följer en arbetsmiljöplan, 

3. samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller anläggningsarbetet med 
avseende på arbetsmiljön utförs på ett korrekt sätt, 

4. vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde 
till arbetsstället, och 

5. organisera de uppgifter som enligt 7 g § ankommer på dem som bedriver 
verksamhet på ett gemensamt arbetsställe. (Paragrafen ändrad genom SFS 2008:934) 

 
7 c § Det som sägs i 6 § och i föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 8 § om den 
som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska i stället gälla en av denne anlitad 
uppdragstagare i den mån 

1. uppdragstagaren har fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och 
projektering eller arbetets utförande, och 

2. det skriftligen har avtalats att de uppgifter som avses i 6 § och i de anslutande 
föreskrifterna ska åvila uppdragstagaren vid utförandet av uppdraget. 

 
Om konsumenttjänstlagen (1985:716) ska tillämpas på uppdrag enligt första stycket 1, ska det 
som sägs i 6 § och i föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 8 § gälla för 
uppdragstagaren vid arbetets utförande. Det gäller dock inte om det skriftligen har avtalats att 
det som sägs i 6 § och i de anslutande föreskrifterna i stället ska gälla för den som låter utföra 
byggnads- eller anläggningsarbetet. (Paragrafen ändrad genom SFS 2008:934) 
 
7 d § Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder 
över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Om ett fartyg är gemensamt 
arbetsställe för flera verksamheter är redaren ansvarig för samordningen. Har ett fartyg tagits in 
på ett varv i Sverige är dock den som svarar för varvsdriften ansvarig för samordningen. 
Ansvaret för samordning av skyddsåtgärder som föranleds av att ett fartyg är under lastning eller 
lossning i en svensk hamn åvilar den arbetsgivare som har ansvaret för detta arbete. 
Ansvaret för samordningen enligt första stycket kan överlåtas till någon som bedriver 
verksamhet på arbetsstället eller, i fråga om lastning eller lossning av ett fartyg i svensk hamn, 
på hamnen eller redaren. 
I fråga om annat gemensamt arbetsställe än som avses i första stycket kan de som bedriver 
verksamhet där komma överens om att en av dem ska vara ansvarig för samordningen. Det 
gäller inte för arbetsställen för byggnads- eller anläggningsarbete. (Paragrafen ändrad genom 
SFS 2008:934) 
 
7 e § Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor enligt 7 d § ska se till att 

1. arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det 
gemensamma arbetsstället, 

2. arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och 
olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället, 
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3. allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för 
arbetsstället utfärdas, 

4. ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa 
arbeten klargörs, och 

5. personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig 
omfattning. (Paragrafen ändrad genom SFS 2008:934) 

 
7 f § Om ett byggnads- eller anläggningsarbete utgör gemensamt arbetsställe med annan 
verksamhet som avses i 7 d §, tillämpas 6-7 c §§ i fråga om byggnads- eller anläggningsarbetet 
samt 7 d och 7 e §§ i fråga om den övriga verksamheten. 
Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor enligt 7 d § ska i syfte att 
åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden se till att samråd kommer till stånd med den 
som har utsetts till byggarbetsmiljösamordnare enligt 6 §. (Paragrafen ändrad genom SFS 
2008:934) 
 
7 g § De som samtidigt, eller i tidsmässig anslutning till varandra, bedriver verksamhet på ett 
gemensamt arbetsställe, ska samråda och gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsställande 
skyddsförhållanden. 
Var och en av dem ska se till att den egna verksamheten och anordningarna på det 
gemensamma arbetsstället inte medför att någon som arbetar där utsätts för risk för ohälsa eller 
olycksfall. 
De som bedriver verksamhet eller arbetar på det gemensamma arbetsstället ska följa anvisningar 
från en byggarbetsmiljösamordnare i fråga om byggnads- eller anläggningsarbete och från den 
som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor i övriga fall. (Paragrafen ändrad genom 
SFS 2008:934) 
 
AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Föreskrifternas tillämpningsområde  
1 § Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in 
arbetskraft. 
 
Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete  
2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter ar-betsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verk-samheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 
Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner  
3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön.  
4 § Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elev-skyddsombuden möjlighet 
att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall 
förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå 
till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst 
tio arbetstagare i verksamheten.  
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Uppgiftsfördelning och kunskaper  
6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en 
eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att 
risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har 
de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har 
tillräckliga kunskaper om  

o regler som har betydelse för arbetsmiljön,  
o fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker 

för ohälsa och olycksfall,  
o åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt  
o arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.  

 
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att 
bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom skall kraven i 
bilaga 1 uppfyllas. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns 
minst tio arbetstagare i verksamheten. (AFS 2003:4)  
 
7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i 
arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det 
finnas skriftliga instruktioner för arbetet. (AFS 2003:4) 
 
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning  
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att 
någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.  
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför 
risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.Riskbedömningen skall dokumenteras 
skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.  
 
9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt 
tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall 
kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15).  
 
10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder 
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de 
åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.  
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall 
anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. 
Genomförda åtgärder skall kontrolleras.  
11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Om det inte fungerat bra skall det förbättras.  
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. 
 
Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. 
   Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd 
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samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller 
explosion vid hantering av sådana varor. Lag (1998:842). 
Skyldigheter vid hantering av brandfarliga och explosiva varor 
 
6 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt 
anordningar för hantering av sådana varor skall vara inrättade så att de är betryggande från 
brand- och explosionssynpunkt och förlagda på sådant avstånd ifrån omgivningen som behövs 
med hänsyn till hanteringen. Detta gäller också områden med sådana byggnader, anläggningar 
och anordningar. 
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 
byggnaderna, anläggningarna, anordningarna och områdena skall omfattas av särskilda krav. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 
sådana byggnader, anläggningar och anordningar inte får användas, saluhållas eller säljas om de 
inte efter kontroll genom teknisk provning, besiktning eller annan undersökning har befunnits 
vara betryggande från skyddssynpunkt. 
 
7 § Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall vidta de åtgärder och de 
försiktighetsmått som behövs för att förhindra brand eller explosion som inte är avsedd och för 
att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller 
explosion. 
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter 
om sådana åtgärder och försiktighetsmått. Lag (1998:842). 
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Bilaga D, Hantering och förvaring av gasflaskor 
 
AFS 1997:7  
 
Lagring och förvaring 
 
Allmänt 
3 § I all verksamhet där gas hanteras skall en riskbedömning göras. När process, utrustning eller 
driftsförhållanden i övrigt ändras skall en ny riskbedömning göras. Med utgångspunkt i gjorda 
riskbedömningar skall de åtgärder vidtas som behövs för att säkerheten skall bli betryggande. 
 
4 § Arbete med gas får ledas eller utföras endast av den som har tillräckliga kunskaper om 
gasen, om de risker användningen kan medföra samt om hur dessa skall undvikas. 
 
5 § Rutiner skall finnas för åtgärder som skall vidtas när risk finns att gasflaskor kan 
explodera. 
 
Lagring och förvaring 
21 § Gasflaskor skall lagras utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. De skall lagras på ett sätt 
som är betryggande från risksynpunkt. 
 
22 § För lagring av gas i annan behållare än gasflaska skall finnas en iordningställd plats. 
Lagringsplats för hälsofarlig gas utomhus skall vara belägen inom inhägnat område och 
gasbehållarna skall vara väl skyddade från händelser utanför lagringsplatsen. 
 
AFS 1998:7 
 
Allmänna bestämmelser 
3 § Gasflaska med tillhörande delar skall med hänsyn till material, konstruktion, utförande och 
utrustning erbjuda betryggande säkerhet samt hanteras och vara anordnad och placerad på ett 
från säkerhetssynpunkt lämpligt sätt. 
 
Förvaring och användning 
14 § I arbetslokal får endast finnas det antal gasflaskor som behövs för arbetets utförande. 
Varningsskylt för gasflaska skall finnas uppsatt utanför dörren till lokal eller annat utrymme där 
flaska förvaras. Varningsskylt skall även finnas invid flaskas uppställningsplats om flaskan inte är 
väl synlig. 
 
Utrustning 
18§ Gasflaska skall ha tillförlitlig avstängningsventil. Ventil, annan tillhörande armatur och slang 
skall vara så konstruerad och dimensionerad att betryggande säkerhet erhålles med hänsyn till 
den hantering flaskan normalt kan komma att utsättas för. 
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AFS 2001:4 
 
Förvaring och användning 
8 § Gasflaskor med tillhörande utrustning skall hanteras och förvaras på ett 
från säkerhetssynpunkt lämpligt sätt. I arbetslokal får endast finnas det antal gasflaskor som 
behövs för arbetets utförande. 
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. 
 
Utrustning 
11 § Gasflaskor skall när de används ha tillförlitlig avstängningsventil. Ventil, 
annan tillhörande armatur och slang skall vara så konstruerad och 
dimensionerad att betryggande säkerhet erhålles med hänsyn till den 
hantering flaskorna normalt kan komma att utsättas för. 
 
12 § Ventilutlopp från gasflaskor med brandfarligt, frätande eller giftigt innehåll 
skall vid förvaring ha tätpropp som hindrar läckage genom ventilutloppet även 
om ventilen är öppen. Vid tömning av sådana gasflaskor genom slang skall 
det i anslutning till ventilen finnas anordning, t.ex. reduceringsventil, regulator 
eller slangbrottsventil, som begränsar flödet om slangen brister eller lossnar 
från infästningen. Sådan anordning behövs inte om flaskventilens utloppskanal 
har en diameter av högst 1,5 mm. 
 
13 § Ventiler och kopplingsdetaljer skall när de används ha sådana anslutningsmått 
att farliga förväxlingar av tryckklasser och gasslag förhindras. 
 
SÄIFS 1998:7,2000:3 
 
Kap. 3 Konstruktion av behållare och tillbehör 
 
3.1 Allmänna bestämmelser 
3.1.1 Lös behållare med tillhörande delar skall med hänsyn till material, konstruktion, 
utförande och utrustning erbjuda betryggande skydd mot brand och explosion. Lös behållare 
skall uppfylla samma tekniska krav som föreskrivits med stöd av förordningen (1982:923) om 
transport av farligt gods. 
SÄIFS 2000:3 
 
3.4.2 Vid varje förbrukningsställe för acetylen skall vid användning finnas 
bakslagsskydd som förhindrar bakslag i rörsystemet eller till gasflaskan. Flaskpaket med acetylen 
skall även ha flamspärr i den gemensamma ledningen. 
Acetylenflaska för högst 5 liter som brukas utan tillförsel av komprimerad luft eller 
syre får dock användas utan bakslagsskydd. 
 
3.4.3 Bakslagsskydd på acetylenflaska skall uppfylla krav som SÄI godtagit eller 
motsvarande bestämmelser i annat land inom EES vilka ger minst likvärdig säkerhet. 
Sådant skydd får inte försäljas, överlåtas eller brukas utan att ha certifierats av 
ackrediterat certifieringsorgan. 
Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll som utförts av ackrediterat 
kontrollorgan i annat EES-land skall anses likvärdiga med kontroller av svenskt 
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ackrediterat kontrollorgan om kontrollorganet har kompetensbedömts för uppgiften mot 
tillämplig standard i EN 45000-serien av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det uppfyller 
och tillämpar kraven i standarderna EN 45003 respektive EN 45010. 
SÄIFS 2000:3 
 
Kap. 4 Hantering av behållare 
 
4.1 Allmänna bestämmelser 
4.1.1 Lös behållare skall hanteras och vara placerad på ett från skyddssynpunkt 
lämpligt sätt. 
 
Kompetens 
4.1.2 Den som hanterar lös behållare skall ha tillräckliga kunskaper både om de gaser som 
hanteras och om de risker som är förenade med verksamheten. 
 
Placering 
4.1.3 Behållare skall hanteras så att obehöriga hindras från att komma åt anordningar 
till dem.Lös behållare större än 150 liter och gasflaska skall förvaras och transporteras väl 
tillslutna samt med tätpropp iskruvad och skyddskåpa påskruvad om behållaren är avsedd för 
detta. Gasolflaska skall dessutom hanteras så att säkerhetsventilens funktion inte hindras. 
Ansluten gasolflaska skall stå stadigt mot underlaget. Ansluten flaska för annan brandfarlig gas 
skall vara väl fastsatt. Flaskan skall kunna fästas utan hjälp av verktyg. Stängventil och 
reducerventil till fast ansluten lös behållare större än 150 liter eller till gasflaska skall vara 
väderskyddade, väl ventilerade och skyddade mot obehöriga. 
Större behållare än 5 liter för gasol som anslutits med slang utan reducerventil skall 
vara skyddad mot gasutströmning vid slangbrott. 
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Bilaga E, Checklista vid etablering av byggbodar.12 
 
Checklistan nedan är direkt hämtad från Brandsskyddsföreningens skrift  
”Brandskydd Byggbodar, 2009”. 
 

• Max 8 bodar per våning ställs upp tillsammans. Med max 8 bodar kan gångavståndet till 
närmsta utrymningsväg inte bli för långt om det är möjligt att passera rakt igenom 
uppställningen. Utrymningen ska ske via dörr/dörrar, undvik fönster 

 
• Mellan olika grupper av bodar och mellan bodar och andra byggnader ska det finnas 

minst 5 m skyddsavstånd 
 

• I de fall att endast en dörr finns att tillgå som utrymningsväg så får inte fler än 5 bodar 
ställas samman om de nyttjas av max 15 personer samtidigt. Vid högre personantal ska 
det finnas två av varandra oberoende utrymningsmöjligheter. 

 
• Vid enbart trappa från övre våningsplan, ska fönster och dörrar i våningsplan 1 under 

trappan/ loftgången närmare än 2 m från trappan utföras i lägst brandteknisk klass EI15. 
Detta gäller även fönster i bod i våningsplan 1 ovanför trapplöpet. Alternativt kan 
trappa/loftgång skyddas med plåt eller minst   
12 mm skivbeklädnad på trapplöpets/loftgångens undersida. 
 

• Om bodar etableras i två plan och bodar i markplanet har förhöjd brandrisk i form av 
brandfarlig vara och/eller verkstadsutrymmen ska det finnas minst två av varandra 
oberoende utrymningsvägar i plan 2 och två skilda trappor ned till marknivå. 

 
• Bodar får inte ställas så att de blockerar brandpost och/eller gasavstängning i gata eller 

trottoar. Likaså att de inte blockerar nedstigningsbrunn för El/Tele, VA eller Värme. 
 

• Bodar får inte ställas upp så att de blockerar räddningsväg och/eller uppställningsplats 
för räddningstjänstens hävare/maskinstege. Rådfråga räddningstjänsten vid eventuell 
osäkerhet om uppställningsplats. 

 
• Bodar förses med minst en handbrandsläckare i varje plan. Lämplig placering är direkt 

innanför ytterdörren. 
 

• Bodar som saknar dagsljusinsläpp förses med belyst eller genomlyst vägledande 
markering ovan utrymningsdörr. 

 
• Boddörrar förses med anslag som anger att den som låser upp entrén även ska låsa upp 

övriga utrymningsvägar och den som sist vid arbetsdagens slut lämnar bodgruppen skall 
låsa alla ytterdörrar.  

 
 




