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Komma igång
Vill du ha hjälp att komma igång med ditt brandskyddsarbete,
hör av dig till oss på Räddningstjänsten Storgöteborg. Vi ger
information och råd, utför kontroller och utbildar.

Räddningstjänsten Storgöteborg
Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, säkerhet och
omtanke. Vi är ett av Sveriges största räddningstjänstförbund och vi
ansvarar för förebyggande skydd och räddningstjänst i våra sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och
Lerum.
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Ta gärna del av vårt övriga informationsmaterial genom att
besöka vår hemsida www.rsgbg.se eller ring oss på
tel: 031 – 335 26 00
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- ditt ansvar
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Bränder, en samhällsfara som inte minskar

SBA och skäligt brandskydd

Varje år inträffar det ca 800 bränder i byggnader i Storgöteborg. Det innebär att
Räddningstjänsten släcker två bränder i byggnader per dygn. För att förhindra en
brand måste man börja med att tänka efter. Vad kan vi göra för att förebygga?
Vilket brandskydd behöver vi för att minska eller helt ta bort risken för brand? Vad
kan vi göra för att begränsa skadorna om det ändå skulle börja brinna?

Lagen om skydd mot olyckor innebär att alla ska ha ett skäligt brandskydd. Med
skäligt menas att brandskyddet ska vara tillräckligt och anpassat efter behov. Ett
skäligt brandskydd kräver någon form av systematiskt arbete för att inte bli sämre
med tiden. Räddningstjänsten Storgöteborg delar in omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet i fyra nivåer. Nedan beskriver vi de tre nivåer som är anpassade för företag och inte för privatpersoner. Det finns inga skarpa gränser mellan
nivåerna, din verksamhet kan befinna sig någonstans på skalan. Exempel på verksamheter i de olika nivåerna hittar du på www.rsgbg.se

Det är DU som har ansvaret för brandskyddet
I kapitel 2 § 2 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 står det skrivet:
”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.” Med andra
ord; den som äger, eller bedriver verksamhet i en byggnad ska kunna sitt brandskydd, ta sitt ansvar och bedriva ett Systematiskt BrandskyddsArbete, SBA.

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

ENKEL NIVÅ

MELLAN NIVÅ

Här ingår byggnader eller verksamheter med öppna ytor som
går att överblicka.

Här ingår byggnad eller verksamhet med lokaler och ytor
kan vara svåra att överblicka.

Besökarna ska enkelt och snabbt
kunna utrymma lokalen om det
börjar brinna.

Verksamheten kan innebära
risker och människor som vistas
i lokalerna kan behöva hjälp att
utrymma.

Dessa verksamheter bör bedriva
ett systematiskt brandskyddsarbete.

Dessa verksamheter ska
bedriva och dokumentera systematiskt brandskyddsarbete.

HÖG NIVÅ
Här ingår byggnader och verksamheter som vanligtvis är stora
och komplexa anläggningar.
Riskbilden ökar kravet på djup
och detaljer i byggnadsbeskrivning, organisation och
underhålls-rutiner.

Lagen om Skydd mot olyckor innehåller många olika krav. I ett allmänt råd, SRVFS
2004:3, har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, gjort kraven
tydliga; den som äger en fastighet eller den som driver verksamheten i en fastighet, ska arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete, t ex utrymning, utbildning och egna kontroller av sitt brandskydd m.m. Det finns inga krav på särskilda
metoder för detta arbete. Huvudsaken är att det är klart och tydligt vem som är
ansvarig för de olika delarna i brandskyddsarbetet, vilket brandskydd som finns
och hur det ska skötas och kontrolleras.

Brandskyddsarbetet kan beskrivas som ett klot med olika lager. Alla medborgare och
verksamheter finns i klotet, alla ska ha ett skäligt brandskydd.

Räddningstjänstens uppgift är att genom rådgivning, information och tillsyn hjälpa
dig så att det systematiska arbetet fungerar.

I det yttersta GRÖNA lagret finns vi alla. Där innebär det
systematiska brandskyddsarbetet t.ex. att ha en brandvarnare
hemma och systematiskt byta batteri en gång per år.

Hur dokumenterar du ditt brandskydd?
Systematiskt brandskyddsarbete kan betyda att du ska dokumentera brandskyddet, hur det är organiserat, vem som har ansvar och hur det följs upp. Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet ska vara, beror på riskerna i verksamheten och hur stora konsekvenserna blir om det börjar brinna.
Dessa punkter är lämpliga att ha med i skriftlig dokumentation:
u
u
u
u
u
u
u

Namngiven brandskyddsansvarig
Generell beskrivning av byggnaden
Beskrivning av verksamheten och dess risker
Brandskyddsorganisation
Tekniskt brandskydd
Rutiner för egenkontroll av brandskyddet
Plan för utbildning och övning av personal
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Dessa verksamheter ska bedriva
ett systematiskt brandskyddsarbete och lämna skriftlig redogörele till Räddningstjänsten.

I det BLÅ LAGRET (den enkla nivån) och det GULA
LAGRET, (mellan nivån) krävs det ett mer omfattande brandskyddsarbete för att skapa ett skäligt brandskydd.

Längst in i klotet finns det RÖDA LAGRET, den högsta nivån
på SBA-arbete. Den innefattar verksamheter där risken för
brand och konsekvensen av brand är stor. Här ställs särskilda
krav på brandskyddet och krav på skriftlig redogörelse.

Skriftlig redogörelse
Lagen ställer särskilda krav på brandskyddet hos ägare av byggnader och anläggningar där
risken för brand och konsekvensen av brand är stor, dessa skall lämna in en skriftlig redogörelse. Redogörelsen är kortfattad och kan sägas utgöra en sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen skall skickas in till räddningstjänsten.

