Brandskyddsarbete
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Fastigheter och verksamheter ska sköta sitt brandskyddsarbete
kontinuerligt och systematiskt. Det ska även fördelas och åtgärdas vid behov.

Brandrisker
Det ska inte börja brinna, men om
det gör det...

Räddningstjänst
... ska räddningstjänsten insats
underlättas och genomföras
säkert.

Följande gång, hjälper
till för att lyckas med
sitt brandskyddsarbete.
Repeteras snurran
kontinuerligt, leder det
till att funktion och
förmåga upprätthålls.

Släckutrustning
... ska möjlighet finnas för att göra
ett släckförsök. Om det
misslyckas...

Personsäkerhet

Brandspridningsrisk

... en trygg utrymning ska ske och
dessutom...

... ska brandens spridning
begränsas och...

Modellen är framtagen av Storstockholms brandförsvar som även gett RäddSam-N tillåtelse att använda den. Ändringar har därefter gjorts av RäddSam-N. Reviderad: 2019-08-22.

Brandskyddsarbete
Ett brandskyddsarbete sker via kontinuerliga egenkontroller, där brister åtgärdas.
Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska anpassas till aktuell fastighet/verksamhet. Följande
ska alltid finnas:
•
•
•
•

Ansvarsfördelning (fastighetsägare/nyttjanderättshavare).
Rutiner vid brand och utrymning.
Kontroll- och underhållsrutiner.
Övnings- och utbildningsrutiner.

• Identifiera uppenbara
risker för en brand och
anlagd brand. (ex.
levande ljus).

• Minimera de
identifierade riskerna.
(ex. rutin kring levande
ljus).

• I större verksamheter
eller verksamheter med
stora skyddsvärden kan
det behövas en
grundligare
riskbedömning m.h.a en
sakkunnig.
.

Släckutrustning
Släckutrustning ska
finnas, kontrolleras och
kunna användas.

Brandspridningsrisk
Brandspridning ska
minimeras.

• Släckutrustning ska
anpassas till
brandriskerna och
risken för snabbt
brandförlopp.

• Brännbart material i
större omfattning ska
om möjligt undvikas,
speciellt högre upp på
väggar och i tak.

• Släckutrustning ska
anpassas till
verksamheten och dess
förutsättningar. Till
exempel hur och av vem
den ska användas.

• Brandcellsgränser ska
vara intakta. Dörrar ska
stänga ordentligt,
genomföringar ska vara
tätade m.m.

• Personer i
verksamheten ska ha
kännedom om
släckutrustningens
placering och
användning.

Räddningstjänst

Människor ska inte
skadas eller dödas i
händelse av brand.

Förutsättningar ska
finnas för
räddningstjänsten att
kunna genomföra en
effektiv och säker insats.

• Utrymning ska hinna
genomföras innan det
blir skadligt att befinna
sig i byggnaden.

Berörda personer i verksamheten ska kunna rutinerna.

Brandrisker
Risken för brand och
snabbt brandförlopp ska
beaktas och minimeras.

Personsäkerhet

• Om sprinkler finns ska
dess funktion inte vara
hindrad.

• Utrymningsrutin bör
finnas dokumenterat.
• Personer i
verksamheten ska ha
kännedom om de
rutiner som finns och
vad de ska göra vid en
utrymning.

• Om personer ska vara
kvar i brandcellen eller
närliggande brandcell
måste andra faktorer
beaktas.
Exempelvis
- Är skyddet i
brandcellen anpassat
till övriga
begränsande
funktioner,
exempelvis sprinkler?
- Är skyddet anpassat
till möjligheten för
räddningstjänsten att
släcka branden?

• Räddningsvägar ska vara
brukbara. (Ex.
snöskottning, klippning av
träd osv.).

• Anordningar för
insatspersonal ska
fungera. (Ex:
stigarledning, nycklar,
rökluckor m.m.)

• Anslag om eventuella
faror ska finnas enligt
gällande krav. (ex.
gasflaskor).

• Normalt behöver
personal möta
räddningstjänsten för
att ge information och
stötta vid insatsen. (Ex.
om faror, skyddsvärden,
funktioner, ämnen,
gasflaskor mm.).

• Finns behov av
insatsplan, ska det vara
utformat i samråd med
räddningstjänsten.

