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Exempel på rutiner, tex Särskilda risker
Rutiner avseende brandskydd/SBA ska anpassas utifrån byggnads- och
verksamhetsspecifika förutsättningar. Beroende på byggnadens och verksamhetens
utformning, komplexitet och omfattning bör rutinerna vara skriftliga, finnas tillgängliga och
vara kända av samtliga anställda/verksamhetsutövare. Notera att nedanstående rutiner
utgör endast EXEMPEL.
1. Anlagd brand
Särskilda rutiner för att skydda mot anlagd brand behöver anpassas efter
förutsättningarna för olika byggnader och verksamheter. Viktigt att beakta är tex.
tillträdesskydd mot obehöriga, automatiskt vidarekopplat brandlarm, undanskymda
samlingsplatser, brännbart material (se punkt 3), hantering av brandfarlig vara samt
ordning och reda (se punkt 7)
2. Branddörrar och brandcellsgränser
Branddörrar får aldrig blockeras eller ställas upp med annat än automatisk
stängningsfunktion. Genomföringar i brandcellsgränser ska vara tätade med certifierad
metod/material så att rök-eller brandspridning förhindras mellan olika brandceller.
Brandcellsgränser framgår på byggnadens brandritningar eller motsvarande.
3. Brännbart material (inomhus och utomhus)
Brännbart material såsom lastpallar, kartonger, emballage etc. får inte förvaras i
byggnadens utrymningsvägar eller i direkt anslutning till fasad eller under skärmtak.
Större sopkärl, containrar etc, får inte placeras närmare än 6 meter från byggnad eller
utskjutande tak pga spridningsrisken vid brand. För mer information se
Räddningstjänstens syds hemsida: https://www.rsyd.se/foretag/brandsakerhet-forforetag/placering-av-containrar/ samt Malmö stads försäkringsvillkor - egendom.
4. Elektrisk utrustning
Elektrisk utrustning får ej användas om den är uppenbart trasig eller skadad och
klämda kablar ska bytas ut. Använd endast godkända CE-märkta produkter. Laddning
av batterier (tex mobil, läsplatta, dator, etc) bör endast ske på hårda underlag, undvik
brännbart material i omedelbar närhet.
5. Brandfarliga heta arbeten (avser tillfällig arbetsplats)
Svetsning, skärning, värmealstrande verktyg etc. får endast förekomma då
tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbete givit ett skriftligt tillstånd.
Arbetet ska följa de riktlinjer som försäkringsbranschen kräver vad gäller utrustning,
utbildning och certifikat för brandfarliga heta arbeten eller motsvarande.
Gassvetsaggregat och gasflaskor ska förvaras på anvisad plats när de inte används.
6. Levande ljus
Levande ljus får inte användas utan uppsikt. Vid användande av levande ljus ska ljusen
placeras på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Använd brandsäkra och
stabila ljusstakar. Den som tänder ljuset är ansvarig t.ex. se till att även släcka ljuset.

Sida 2 av 9

Malmö stad

7. Ordning och reda
Ordning och reda är av största vikt för att minska risk för oavsiktliga och/eller anlagda
bränder samt för att säkerställa utrymningsstrategin. Välstädade utrymmen, där det inte
finns upplag av brännbart material (emballage, plast, papper, etc), bidrar till ett säkert
brandskydd. Skräp ska kastas på anvisad plats.
8. Rökning
Rökförbud gäller inomhus i samtliga byggnader. Rökning ska ske utomhus på anvisad
plats och fimparna slängs i askkopparna. Askkopparna ska tömmas regelbundet.
9. Utrymningsvägar
Utrymningsvägar får aldrig blockeras eller skymmas. Vägen fram till nödutgången ska
generellt vara minst lika bred som utgången. Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt
öppningsbara inifrån utan nycklar eller annat redskap. Ev. nattlåsning ska vara förreglad
över en för driften väsentlig funktion.
10. Tillfällig övernattning
Vid t.ex. evenemang eller motsvarande ställs det särskilda krav på lokaler som tillfälligt
ska användas för övernattning. För mer information och anmälan se
Räddningstjänstens syds hemsida:https://www.rsyd.se/foretag/brandsakerhet-forforetag/tillfallig-overnattning/
11. Tillfällig bortkoppling av brandskyddssystem tex automatiskt brandlarm
Med brandskyddsystem avses tekniska system som är en del av det byggnadstekniska
brandskyddet t.ex. brand- och/eller utrymningslarm, sprinkleranläggning, nödbelysning,
brandgasventilation, brandspjäll, styrningar av tex dörrar, hissar etc.
Bortkoppling av automatiskt brandlarm/delar av brandlarmet eller annat
brandskyddsystem ska göras så begränsat och sällan som möjligt och enbart under den
tid som behövs, tex vid underhålls- eller reparationsarbete. Det är endast särskilt utsedd
och utbildad anläggningsskötare (enligt SBF) som tex får hantera brandlarmet. Vid
bortkopplat automatiskt brandlarm gäller höjd beredskap, tex brand-/utrymningsvakt
eller likande.
12. Brandfarlig vara
Brandfarlig vara är ämnen som antänds lättare och/eller brinner fortare och mer
intensivt än tex trä, tyg, papper, plast etc. Det finns specifika regler kring hanteringen
som varierar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilket ämne det
gäller. Beroende på mängd brandfarlig vara som hanteras kan det krävas tillstånd som
söks via Räddningstjänsten syd.
Exempel på brandfarlig vara är:
- Hand-/tvättsprit, t-röd, tändvätska, bensin, etc.
- Brandfarliga aerosoler (tex hårspray, färgsprayburkar)
- Gasol, vätgas, acetylen, naturgas, etc.
- Vissa härdare till plastspackel, väteperoxid (blekningsmedel), etc.
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All brandfarlig vara ska förvaras på avsedd plats och på det sätt som anges enligt
rådande regelverk. Hanteringen ska vara säker så att det inte inträffar några olyckor
med oavsiktligt utsläpp/spill. Om ett utsläpp/spill ändå sker ska det tas omhand på ett
säkert sätt så att det inte orsakar en brand. Om en brand ändå bryter ut i eller nära
brandfarlig vara, agera enligt Rädda-Larma-Varna-Släck-principen. Om branden ej kan
släckas försök stänga dörrarna till utrymmet där det brinner samt informera
ankommande räddningstjänst om typ av ämne.
För mer information och tillståndsansökan se Räddningstjänstens syds hemsida:
https://www.rsyd.se/foretag/brandfarlig-vara/
13. Skyddsvärda inventarier/utrustning
Verksamhet som innehar skyddsvärda inventarier eller utrustning tex konst, bör ta fram
en särskild rutin för prioritering vid tex en brand (vad ska räddas först, evakueringslokal
etc).
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Övergripande rutin: Räddningstjänsten syds tillsyn enl. LSO
Förberedelser inför tillsyn
För att tillsynen ska bli så effektiv och givande som möjligt är det viktigt att vara väl
förberedd. Detta innebär bl.a:
-att rätt personer närvarar vid tillsynen, se nedan under ”Deltagare”
- att dokumentation som rör brandskyddet och SBA är uppdaterat
- att planerade utbildningar, övningar och egenkontroller är genomförda
- att berörda personer är väl insatta i dokumentation och aktuella rutiner
- att kunna redovisa sitt SBA och vid begäran skicka in aktuella dokument
Deltagare
Vid tillsynsbesöket bör följande funktioner vara representerade:
- Brandskyddsansvarig för HV (byggnadsägare) eller motsvarande/utsedd funktion
- Brandskyddsansvarig för HG (verksamhetsutövaren) eller motsvarande/utsedd
funktion
- Ev. stödfunktioner som anläggningsskötare, brandskyddskontrollant HV resp. HG,
m.fl.
Tillvägagångssätt
Vid tillsyn kontrollerar Räddningstjänsten att HV respektive HG har tagit sitt ansvar för ett
skäligt brandskydd enl. LSO kap 2 §2. Detta görs t.ex. genom kontroll av SBAdokumentation, utbildning, egenkontroller och med stickprovskontroller ute i byggnaden
och verksamheten.
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Exempel på utrymningsrutin vid nödläge
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Exempel på säkerhetsinformation
Nedan ges viktig information för att minska risken att drabbas av anlagd brand, inbrott,
skadegörelse eller liknande. Informationen har tagits fram i samarbete mellan Malmö stad,
Räddningstjänsten Syd, Polisen och Kommunassurans Syd Försäkring AB. Dokumentet
finns att ladda ner här: Säkerhetsinformation.pdf.
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