Nedan följer ett antal punkter som du kan använda som stöd i din

riskinventering i samlingslokaler, butiker restauranger och hotell
Använd listan som bas för att urskilja möjliga företeelser som skulle kunna inträffa i den egna
verksamheten.
Undersök de behov av vanor som behövs i verksamheten för att minska händelser som innehåller
beaktansvärda risker.
Listan är generell och indelad i två tänkesätt, risken för brand och de försvårande situationer som kan
uppstå i byggnaden på grund av dess verksamhet vid brand.
Var varje risk eller försvårande situation skall kopplas till ett beslut för att hantera denna.
Beslut kan utformas som brandskyddsregler för att skapa rutiner bland personalen för ett vanemässigt
förhållningssätt till brandsäkerhetsarbetet

EXEMPEL PÅ BRISTER I VERKSAMHETERS ORGANISATION
Brandskyddsarbete handlar mycket om personalens kunskap och insikt i begreppen utrymning och
brandförlopp.
Organisation
utbildning:

¾
¾
¾
¾
¾

Baskunskap hos personalen om brandförlopp
Rutiner vid brand/utrymning (rädda, varna, larma, släck)
Information till nyanställda och vikarier
Personalens kunskap om grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
Egenkontroller/uppföljning
Organisation/ansvarsområden/arbetsuppgifter
Underlag, beskrivningar och ritningar
Instruktioner
Checklistor

OMSTÄNDIGHETER SOM KAN INNEBÄRA BETYDANDE RISKER
Hindra brands
uppkomst och
spridning:

¾ Anlagd brand genom:
korridorer och trapphus med förvar av onödig mängd brännbart
matrial
avstånd mellan fasad och öppen container eller sopkärl
lastkajer med förvar av onödig mängd brännbart material
¾ Hantering av brandfarlig vara (gasol och brandfarliga vätskor)
¾ Blinkande ”glödande” lysrör (även i utrymmen där man normalt inte
vistas)
¾ Rök/brandspridning via uppställda(uppkilade) sektioneringsdörrar
¾ Regler för hantverkare ex heta arbeten
¾ Regelbunden rensning av imkanaler
¾ Provisoriska elektriska anordningar, ex uppvärmning

Utrymning

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Möblering eller upplag i korridorer som blockerar utrymningsvägar
Säkerhetslåsta dörrar i utrymningsvägar
Utrymningsvägar som är gemensamma med andra verksamheter
Skyltning i taket som döljer utrymningsmarkeringar
Rökspridning via uppställda sektioneringsdörrar som hindrar utrymning
Fungerande nödbelysning och belysning i utrymningsskyltar
Utrymningsstrategin (alternativa vägar ut) är inte känd hos personalen
Vem startar utrymningen
Vilka delar av byggnaden skall utrymmas
Via korridorer och trapphus
Återsamlingssamlingsplats

