Framgångsfaktorer för
brandskyddsarbete i kulturbyggnader

Vad menas med skydd mot brand?
Effektmål för skydd mot brand
Förebygga så att
brand inte uppstår

Tillräcklig nivå på
tekniskt brandskydd

Tekniskt
brandskydd
fungerar över tid

Personal kan släcka
en begynnande
brand och utrymma
tryggt

Räddningstjänsten
ges förutsättning
att begränsa och
släcka branden

Föremål och
byggnadsdelar kan
räddas eller
skyddas på plats

Systematiskt arbete - så att brandskyddet fungerar över tid
Övergripande arbete
Inrikta

Organisera

Styra

Planera

Ge stöd

Utbilda och öva

Följ upp

Hantera brister

Följ upp

Per fastighet eller verksamhetsställe
Bedöm

Dokumentera

Gränsdra

Planera

Kontrollera

Några framgångsfaktorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Säkerställ ledningens engagemang och resurser
Statusbesikta brandskyddet
Skapa arbetssätt för att enkelt hantera brister i brandskyddet
Dokumentera brandskyddet med förvaltningens behov i centrum
Prioritera underhåll av brandskyddet
Kommunicera om brandskyddet

Säkerställ ledningens engagemang och resurser
• Motivera behovet
• Tydliggör styrelsens ansvar
• Ledning beslutar vad som ska uppnås
och övergripande hur
• Årlig statusrapportering

Följande mål ska uppnås för varje fastighet eller
verksamhetsställe:
•
•
•

•
•
•

Beskrivning av befintligt brandskydd och
brandskyddsritning ska finnas.
Brand- och riskinventering är utförd och brister är
åtgärdade.
Brandskyddet ska kontrolleras, underhålls och
besiktas enligt kontrollplan brand och dokumenteras i
fastighetssystemet DEDU.
Incidentrutiner ska finnas för brand, vattenläckage,
olycka och hjärtstopp.
Framkörningskort ska finnas.
Restvärdeskort ska finnas för alla kyrkor.

Statusrapportering till ledning

Statusbesikta brandskyddet
• En noggrann byggnadsinventering och bedömning av:
• Risker för brands uppkomst
• Brister i befintligt tekniskt brandskydd
• Nödvändiga åtgärder för att uppnå en skälig nivå på det tekniska brandskyddet
• Besiktningsrapport med fotodokumentation och placering på ritning
• Brister sammanställas i Excel-format ”Åtgärdsplan brandskydd”

Statusbesiktning ska ge en helhetsbild
Brandtekniska utlåtanden
Revisionsbesiktning brandlarm/sprinkler
Elbesiktningsintyg
Rapport från försäkringsbolag
Tillsynsprotokoll från räddningstjänst
Vårdplan/program
Åskskyddsbesiktning
Brandskyddskontroll rök- och imkanaler

Statusbesiktning brandskydd

Kulturbyggnader – särskilda risker som påverkar brandskyddet
Egendomsskydd - Det finns inga försäkringar som kan återskapa det kulturhistoriska värdet
Brännbara konstruktioner

Lättantändliga ytskikt

Brännbara fasader

Brister i åskskydd

Stora brandceller

Lättantändlig inredning

Långa gångavstånd

Äldre rökgaskanaler

Bristfälligt brandmotstånd

Öppen takfot

Äldre el-installationer

Ombyggnadsarbeten

Bredd på passager

Vindsutrymmen

Risk för anlagd brand

Våningsindelning

Inåtgående dörrar

Dolda utrymmen

Levande ljus

Takkonstruktioner

Ingen brandgasventilation

Sammanbyggda

Belysning

Gnistregn hotar andra

Stigarledningar saknas

Släcksystem saknas

Evenemang

Framkomlighet stegbil

Skapa enhetlig värdering av brister
ALLVARLIG

SKÄLIG

REKOMMENDERAD

• Skälig nivå på brandskyddet uppfylls inte och
det äventyrar personsäkerheten.
• Funktionsfel på befintligt tekniskt brandskydd
och det äventyrar personsäkerheten.

• Skälig nivå på brandskyddet uppfylls inte och
särskilda omständigheter föreligger. Framför
allt påverkas egendomsskyddet.
• Fel på befintligt tekniskt brandskydd.

• Åtgärd för att öka
egendomsskyddet.

• Överhängande risk för brands uppkomst.

• Riskkälla som behöver hanteras för att få ett
betryggande skydd mot brand.

• Räddningstjänsten bedöms kunna besluta om
förläggande på att åtgärd vidtas omgående
eller förbjuda verksamheten tills att åtgärder
är vidtagna.

• Räddningstjänsten bedöms vid tillsyn kunna
besluta om förläggande på att åtgärd vidtas.

• Nyttan bedöms som hög i förhållande till
kostnaden.

• Nyttan bedöms som hög i förhållande till
kostnaden.

• Nyttan bedöms överstiga
kostnaden.

• Ska omgående meddelas.
• Behöver åtgärdas omgående och
kompensatoriska åtgärder kan krävas för att
upprätthålla brandskyddet till dess bristen har
åtgärdats.

• Ska åtgärdas inom bristen rimlig tid.
• Kan inarbetas i kommande års
budget/underhållsplan.

• Vi rekommenderar att åtgärder
inarbetas i underhållsplan.
• Ni beslutar med hänsyn till övriga
påverkande faktorer.

Systematisk arbetssätt för att hantera brister i brandskyddet

Enkel och enhetlig dokumentation utifrån förvaltningens behov
• Utrymningsstrategi och vad som
händer vid brandlarm

• Brandskyddets utformning
• Vilka brandtekniska installationer
som finns

• Begräsningar med brandskyddet

• Drift och underhållsinstruktioner

• Brandskyddsregler
Fastighetsskötare

Hyresgäst

• Brandtekniska Installationer som
hyresgästen ansvarar för
• Beskrivning av brandskyddet

• Status på brandskyddet
• Hur är brandskyddet är utformat
och tänkt att fungera
Förvaltare

Projektledare

• Begräsningar som gäller för
brandskyddet
Räddningstjänst

Förvaltarinstruktion brandskydd
• Strukturerad och kortfattad
beskrivning av de viktigaste
delarna av brandskyddet.
• Kan även användas för
kommunicera brandskyddet med
hyresgäster.
• Brandskyddsritningar
• Beskrivning av brandskyddet

Kommunicera brandskyddet
INCIDENTKORT

Prioritera underhåll av brandskyddet
System
Brandlarm

Brandgasventilation
Nödtelefon
utrymningsplats
Utrymnings- och
nödbelysning

Typ av kontroll

Intervall

Månadsprov

1 mån

Kvartalsprov

3 mån

Service (extern)

1 år

Revisionsbesiktning
(extern)

1 år

Motionering brandgasfläkt 6 mån
Provning
brandgasfläkt/röklucka

12 mån

Tillsyn

1 mån

Provning

6 mån

Rond

Innehåll

Intervall

Utförare

1

Månadsrond brand*

1 mån

Brandskyddskontrollant

2

Kvartalsrond brand

3 mån

Brandskyddskontrollant

3

Årlig brandskyddsrond

12 mån

Fastighetsskötare

4

Service brandlarm
Service sprinkler inkl.
kapacitetsprov
Service på UPS och
nödbelysning, åskskydd,
Revisionsbesiktning
brandlarm samt sprinkler
samt statusbesiktning
brandskydd
Elbesiktning inkl.
fördjupad termografering
Fullständig inspektion
åskskyddsanläggning
Utbyte brandvarnare

12 mån

Presto

12 mån

Bravida

12 mån

Installationskompaniet
AB

12 mån

Brandskyddslaget

3 år

Besiktningsakuten
Sverige AB

4 år

Highpower

10 år

Fastighetsskötare

5
6
7

Prov

3 mån

8

Kapacitetsprov

12 mån

9

Service (extern)
nödbelysningsaggregat

12 mån

10

Objektsspecifika instruktioner för drift och underhåll

Tack för mig!

emil.egeltoft@bsl.se
0707-77 37 84

