
BRANDSKYDDSFÖRENINGEN 2019 
-för ett brandsäkrare Sverige



VÅR VISION OCH
VÅRT UPPDRAG

Brandskyddsföreningen är en allmän-
nyttig förening som arbetar för ett 
brandsäkrare Sverige. 

Vi är ett ledande kunskapscentrum som 
ökar framtidens brandsäkerhet och 
minskar samhällets skadekostnader. 



BRANDFORSK
FORSKNINGSAKTÖR OCH SAMVERKANSPART 



UTBILDNING 
OCH FÖRLAG



Heta Arbeten®
Heta Arbeten®



Restvärderäddning



NORMER,
REGLER OCH
BESIKTNINGAR 



Flera olika lagar ställer krav på brandskyddet!



Vilka brandskyddstekniska krav ska en byggnad leva upp till?



Lag om skydd mot olyckor

1 kap Inledande bestämmelser

2 kap Enskildas skyldigheter

3 kap Kommunens skyldigheter

4 kap Statens skyldigheter

5 kap Tillsyn

6 kap Särskilda skyldigheter för enskilda och myndigheter

7 kap Bestämmelser om ersättning

8 kap Räddningstjänst under höjd beredskap

9 kap Utländskt bistånd

10 kap Bemyndigande, ansvar och överklagande



Innehåll - LSO kapitel 2 

§1 För alla

§2 Ägare och nyttjanderättshavare

§3 Ägare

§ 4 och 5 Farlig verksamhet



© Brandskyddsföreningen
12.    2019-11-22

2 § …. och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 
hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3

– Alla bör arbeta systematiskt

– Vissa förväntas dokumentera sitt brandskydd

– Dokumentationens innehåll



0

20

40

60

80

100

120

140

160

Brandorsak kyrkor  1998-2018

Källa: MSB



Brandskyddspolicy

Byggnads- och  
verksamhets-
beskrivning Riskhantering

Brandskydds-
organisation

Utbildningsplanering
Regler och rutiner

Kontrollsystem

Uppföljning

Nödlägesberedskap



Barriärer för att förhindra olyckor



Nödlägesberedskap

• Nödlägesplan

• Insatsplan

• Krishanteringsplan

• Restvärdesplan

https://brandskyddsforeningen-my.sharepoint.com/personal/hans_andersson_brandskyddsforeningen_se/Documents/Dokument/2017/%C3%96vrigt/Vad%20%C3%A4r%20en%20insatsplan.pptx?web=1


Branden i Notre Dame 2019





Prästen i Notre Dame om sitt agerande i samband med branden 2019

Källa: Emil Egeltoft

Brandtec



• oordning

• hög brandbelastning

• brännbara ytskikt

• blockerade utrymningsvägar

• punkterade/ej färdigställda brandceller

• aktiva skyddssystem ur drift

• otillräckligt brandskydd av bärande 
konstruktioner

• bristande organisatoriskt brandskydd

Bakgrund - byggarbetsplatser



Avsiktlig brand
29%

Okänd
24%

Heta arbeten
17%

Fel i utrustning
10%

Värmeöverföring
7%

Gnistor
4%

Annan
3%

Spis
2%

Fyrverkeri eller 
pyroteknik

2%

Självantändning
1%

Rökning
1%

Blixtnedslag
0%

Brandorsaker

Källa: MSB



Brandskyddsföreningens publikationer



På gång

Regler Handbok

Handbok

Brandsäker byggarbetsplats

inklusive byggbodar

Lokala utbildningar 

som riktar sig till 

brandskydds-

ansvarig

Utbildning



SBF 505:1 Preliminära kravpunkter

• Ledningens engagemang

• Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

• Riskhantering

• Regler och rutiner

• Nödlägesplanering

• Utbildning och information

• Dokumentation

• Egenkontroll

• Uppföljning

• Övriga brandtekniska installationer

• Byggnadsarbete parallellt med annan pågående verksamhet



SBF 505:1 Preliminära kravpunkter, forts

Bygg- eller rivningsarbete parallellt med annan pågående verksamhet

• Riskbedömning ska genomföras kontinuerligt

• Ansvarsförhållanden mellan befintlig verksamhet och entreprenadområde är klargjorda

- frånkoppling av brandlarm (om sådant finns)

- frånkoppling av släcksystem (om sådant finns)

- håltagning och tätning i brandcellsgräns

- ändrade förutsättningar för utrymning för pågående verksamhet



Utbildningen i nuvarande form



4 tim

En dag

Fem dagar

Fem veckor

Brandskyddskontrollant

Brandskyddssamordnare

Brandskyddskoordinator

Brandskyddsledare

LBF LBF SBF SBF

Utbildningstrappa för brandskyddsansvariga



Lycka till med brandskyddsarbetet!



Tack för mig!
lars.brodin@brandskyddsforeningen.se



BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
FÖR FRAMTIDENS BRANDSÄKERHET


