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EN BILAGA OM BRANDSKYDDSARBETE

ATT ARBETA MED
BRANDSKYDD
Lagen Skydd mot olyckor är den
övergripande lagstiftning som
styr allt brandskyddsarbete.
I lagen åläggs fastighetsägaren
ansvar för åtgärder och kontroll
av sina fastigheter.
Ägaren eller de som nyttjar
lokalerna ska sörja för att där finns
utrustning för släckning och

livräddning och vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga brand.
För arbetsgivaren i församling/
pastorat omfattar det övergripande brandskyddsarbetet tre
huvuddelar:
• FASTIGHETER
• MASKINER
• PERSONAL

För arbetsgivaren ska detta arbete
ingå som en del i det lokala arbetsmiljöarbetet så att församlingen/
pastoratet utgör en säker plats för
såväl personal som besökare.
De förvaltningar som har ett
krematorium bör dessutom ta
initiativ till att räddningstjänsten
blir informerad om hur lokalerna
ser ut och vilken utrustning som
finns på plats såsom brandlarm,
sprinklers och utsug av rök i
ugnsrum.

ATT ARBETA MED
BRANDSKYDD
Fastigheter

Maskiner

Personal

Till att börja med gäller det att
bygga upp en organisation som
säkerställer att samtliga fastigheter regelbundet inspekteras och
dokumenteras. All personal ska
genomgå utbildning och få nödvändig information gällande brandskyddsfrågor. Utse gärna någon till
brandskyddsansvarig på arbetsplatsen som har det som en av sina
ordinarie arbetsuppgifter. Då skapas en organisation som hanterar
brandskyddet på ett effektivt och
förebyggande sätt.
På regelbunden basis, varför
inte en gång i månaden, ska fastigheterna inspekteras vad gäller
exempelvis elinstallationer, belysning, brandfarliga kemikalier och
eventuella skräphögar intill fastigheterna.
Det ska finnas brandlarm i alla
viktiga fastigheter och vilka larm
som går till larmcentral respektive
direkt till brandstation bör finnas
dokumenterat. Larm i viktiga fastigheter, exempelvis en kyrka, bör
gå direkt till brandkåren. I andra
sammanhang kan larmet gå till ett
larmbolag.

Det finns flera olika dolda brandrisker vad gäller maskiner. Kantstötta litiumbatterier kan börja
brinna och skräp i motorutrymmen kan också ta eld, liksom
läckande bränsleslangar. Andra
riskfaktorer kan vara skador på
maskinernas elsystem, exempelvis kablar. Därför bör regelbunden inspektion av all maskinell
utrustning ingå i det systematiska brandskyddsarbetet.

All personal bör genomgå grundläggande brandskyddsutbildning
och prova att släcka med brandfilt och brandsläckare. Vissa
brandstationer har egna övningslokaler. Mot en kostnad kommer
brandkåren gärna ut och utbildar
på plats. En sådan utbildning bör
planeras in vart femte år.

Vid nyrekrytering

När arbetsgivaren nyanställer
är det lämpligt att det finns tid
avsatt i introduktionsprogrammet
för en grundlig genomgång av
brandskyddet. Denna punkt kan
den brandskyddsansvariga med
fördel hålla i.

Olika typer av
släckutrustning
A. Handbrandsläckare finns
i tre klasser: A, B och C.
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Elcyklar

För de medarbetare
som använder elcykel till
arbetsplatsen – se till att de
laddar batteriet med godkänd
laddare på en korrekt
utformad laddstation.

Klass A: för normala bostads och
kontorsmiljöer.
Klass B: för miljöer där man handskas med
brandfarliga varor (t.ex. bensin och diesel).
Klass C: för miljöer med risk för gasbrand
(t.ex. gasol).

B. Fast installation med brandslang
och/eller sprinkler.

ARBETET MED
ELSÄKERHET
Allt fler förvaltningar går successivt över till laddningsbara maskiner och fordon i den dagliga verksamheten på kyrkogårdar och
begravningsplatser – i många fall
som en konsekvens av att man
implementerat Svenska kyrkans
miljöcertifieringssystem. Hur
laddstationer ska placeras och

utformas för att möta det nya
behovet av elektrifiering är viktiga frågor för kyrkogårdssverige
– en uppgift för församlingar och
pastorat att beakta både för befintliga lokaler och vid nybyggnationer. Allt för att möta framtidens behov på ett säkert sätt.

Laddstationer
nytt riskområde
I takt med att elfordon och
elverktyg blir allt vanligare på
förvaltningarna börjar
laddstationerna utgöra ett nytt
riskområde för brand. Tänk på
följande:
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Förråd/garage och andra lokaler där
elverktyg används och laddas kan
behöva säkras upp med säkringar som
tål högre effekt. I annat fall blir strömtätheten för hög och kontaktytan
överhettad. Att säkra upp för högre
effekt innebär i sin tur högre fasta
kostnader för förvaltningarna.

Batterityper
Litiumbatterier

Blybatterier

Är känsliga för stötar då stötar kan 
utlösa termisk rusning, okontrollerbar
värmeutveckling, med risk för brand.

Avger vätgas, framförallt om de laddas för
hårt, så sörj för god ventilation. Vätgas och
syre kan tillsammans bilda knallgas.

Kan skapa sitt eget syre som
tillsammans med värmeutveckling
kan resultera i brand.

Innehåller svavelsyra. Om någon får
svavelsyra i ögonen – spruta med
rikligt med vatten och uppsök vård.

Kan självantända och börja brinna igen om
inte det speciella AVD-släckmedlet används.
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Använd alltid den typ av laddare
som leverantören rekommenderar.

Placera ut laddstationerna på olika
platser i lokalerna. Använd hyllor/
skåp av metall och ladda inte för många
batterier i samma skåp. De nya litiumbatterierna innehåller nämligen allt det
som kan orsaka brand. Det gör det
oerhört svårt att släcka en batteribrand
där batteriet har kortslutit. Enda sättet
är genom att kyla ner batteriet i vatten.
När kyleffekten avtar kan det ta eld
igen. Därför är det viktigt att ta hand
om dessa batterier på ett korrekt sätt.
Numera finns det särskilda släckare
- AVD – Litiumsläckare som man kan
ha vid laddstationer.

FÖRDJUPNING
Som arbetsgivare är det viktigt att sätta sig in i vad varje föreskrift innebär.

Lagar och förordningar som
rör brand- och elsäkerhet

Föreskrifter som berör
brand- och elsäkerhet

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Gaser (AFS 1997:7)
Gäller för all verksamhet där gaser hanteras. Reglerar i första hand
akuta faror vid hantering av gaser och tar upp säker hantering vid
fyllning och tömning samt förvaring av gaser.

SFS 2016: 363 Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet
Ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1512) om
elektromagnetisk kompatibilitet.
Ellag (1997:857)
Ger föreskrifter om elektriska anläggningar och om handel
med el i vissa fall.
Arbetsmiljölag (1997:1160)
Lägger grunden till en bra arbetsmiljö.

Blybatterier (AFS: 1988:4)
Handlar om laddning och underhåll av blybatterier för drivning
av fordon och mobila maskiner. Blybatterier medför flera risker,
därför är det viktigt att hantera dem rätt.
Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)
Om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs
för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Syftar till likvärdigt skydd mot olyckor.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4)
Specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete
för arbetsplatser med kemiska risker.

SFS 2003:789 Förordningen om skydd mot olyckor
Ansluter till vad som föreskrivs i lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete
innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten
för att förebygga olyckor och ohälsa.

Elsäkerhetslag (2016:732)
Ska främja hög elsäkerhet och minska risker för att el
orsakar person- eller sakskada.
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg.3
Här finns regler för uttag och anslutningsdon för elfordon.
ELSÄK-FS 2016:3
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.

Skyltar och signaler (AFS 2008:13)
Innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning
och signaler som ska finnas på en arbetsplats.
Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
Tar bl.a. upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, 
tvätt- och duschutrymme samt utrymningsvägar.

Myndigheter och
branschorganisationer
Elsäkerhetsverket. Arbetar för hög elsäkerhet och
för att elektriska utrustningar inte ska störa
varandra. Hör till Infrastrukturdepartementet.
www.elsakerhetsverket.se/
Svenska brandskyddsföreningen. Allmännyttig
ideell förening med uppdraget att vara ett ledande
kunskapscentrum i brandsäkerhet.
www.brandskyddsforeningen.se

Produktion:
OTW,
08-50 55 62 00

På www.msb.se

finns samlat lag och förordning
inom lagstiftningsområdet
Brandfarliga och explosiva varor
samt MSB:s föreskrifter och
allmänna råd inom området.

Postadress:
Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation
Box 157, 101 23 Stockholm
08-737 70 00
Besöksadress:
Vattugatan 17, Stockholm

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB. Ansvarar för att stödja
samhällets beredskap för olyckor, kriser
och civilt försvar.

Webbplats: internwww.
svenskakyrkan.se/arbetsgivare
Ägare: Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation
Ansvarig utgivare:
Birgitta Ödmark

Har du tankar kring
detta särtryck?
Skicka ett e-brev till:
arbetsgivare@svenskakyrkan.se

