Systematiskt brandskyddsarbete
Bakgrund
Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 i kraft. Lagen
innebär vissa skyldigheter vad gäller brandskydd för ägare eller nyttjanderättshavare
(innehavare):
2kap. Enskildas skyldigheter
2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i
skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand
och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Ansvaret för brandskyddet ligger alltså på ägare eller nyttjanderättshavare att på eget
initiativ vidta förebyggande åtgärder. Räddningstjänstens uppgift är att genom tillsyn
kontrollera att denne tar sitt ansvar och bedriver ett systematiskt och kontinuerligt
brandskyddsarbete.
Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar,
utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en
organisation. Arbetet kan delas in i åtta steg:
1. Policy
Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet.
2. Ansvar
Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?
3. Organisation
Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet? Klargör uppgifter och befogenheter.
4. Utbildning
Personalen behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera.
5. Instruktioner och rutiner
Ta fram rutiner och brandskyddsregler, t ex heta arbeten, hantering brandfarlig vara,
rökning.
6. Dokumentation
Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i
en utförligare brandskyddsdokumentation.
7. Drift och underhåll
För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, t ex prov av brand- och
utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklistor.
8. Kontroll och uppföljning
För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation
kontrolleras och följas upp regelbundet.
Räddningsverket har gett ut ett allmänt råd i anslutning till lagstiftningen. Det allmänna
rådet om systematiskt brandskyddsarbete, meddelande från Räddningsverket 2004:1
finns att hämta [här]
Omfattning och nivå
Omfattning och nivån på det systematiska brandskyddsarbetet som skall bedrivas
beror på byggnaden samt verksamheten och dess risker.
Information
Vid frågor om brandskyddsarbete, kontakta räddningstjänsten i Sävsjö på tfn 0382155 50.

