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Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
vid Göteborgs universitet  

Bakgrund 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och enligt det allmänna rådet 
SRVFS 2004:3, åligger det alla organisationer att arbeta systematiskt med 
brandskyddet inom verksamheten, både vad gäller teknik och organisation. 
 
En större brand i någon av våra lokaler kan drabba anställda och studenter i form 
av förlust av liv och personskador samt skador på materiella och immateriella 
värden. Rekonstruktion av forskningsmaterial och utrustning, arkivhandlingar och 
andra handlingar, återuppbyggnad av arbets- och datormiljöer blir tidsödande och 
kostsamt.  Därför skall alla medverka till att förebygga varje tänkbar brandrisk. 
 
Oaktsamhet och åsidosättande av skyddsregler kan även resultera i nedsatt 
försäkringsersättning vid en skada. 

Ansvar och organisation  
Ansvaret för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) följer linjeorganisationen från 
rektor och neråt i likhet med det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. 
 
Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och hyresgästen, för olika delar av 
det tekniska brandskyddet, skall klart framgå i hyresavtalets gränsdragningslista. 
 
En stödfunktion för SBA arbete vid institutioner och motsvarande skall finnas på 
campusnivå. 
 
För varje fastighet/lokal skall det finnas en eller flera personer med kunskap om de 
tekniska brandskyddsinstallationerna. 
 
Uppgiftsfördelning 
Prefekt/motsvarande är nyttjanderättshavare och kan fördela uppgifter inom det 
systematiska brandskyddsarbetet till: 

• Lokala brandskyddssamordnare 
• Föreståndare för brandfarlig och explosiv vara 
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Lärare, föreläsare och motsvarande har ett särskilt ansvar att leda utrymning vid 
brand- och utrymningslarm under pågående undervisning, föreläsning, 
seminarium, mm. 
 
Varje anställd skall ha grundläggande kunskap för att kunna leda utrymning av den 
egna verksamhetens lokaler och till den anslutande lokaler. 
 
Varje anställd och student har ansvar för att brandskyddet fungerar inom sin egna 
verksamhet. 
 
 
Lokal brandskyddssamordnare 
Lokal brandskyddssamordnare skall ha goda kunskaper i Lagen om skydd mot 
olyckor och känna till fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar.  
Brandskyddssamordnaren har till uppgift att tillse att det lokala brandskyddet 
fungerar enligt fastställda regler och riktlinjer. 
Lokal brandskyddssamordnare: 

• Utses för respektive enhet med egen avgränsad lokal. 
• Skall ha särskild god kunskap om utrymningsorganisationen, -vägar och 

säker plats för personer som rymmer ut från lokalen. 
• Skall ha till gång till självlysande väst med beteckningen 

brandskyddssamordnare. 
• Minst en ersättare skall finnas utsedd. 

Föreståndare för brandfarlig och explosiv vara 
Prefekt eller motsvarande är tillståndshavare, enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 2010:1011), och utser föreståndare för brandfarlig vara.  
En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de 
aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen 
eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Tillståndshavare ska se till 
att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att 
han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
Anläggningsskötare för brand- och utrymningslarm 
För varje brand- respektive utrymningslarmsanläggning skall en 
anläggningsskötare finnas utsedd. Anläggningsskötare är en ur fastighetsägarens 
personal. 
  
Dessutom skall det finnas en utsedd representant för nyttjanderättshavaren, som är 
insatt i anläggningens funktion och uppbyggnad i stort.   

Krav på dokumentation  
För varje verksamhets lokaler skall det finnas en aktuell brandskydds-
dokumentation i form av: 
 

• Nyttjanderättshavarens brandskyddsbeskrivning 
• Fastighetsägarens brandskyddsbeskrivning 
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Dokumenten skall upprättas i samverkan mellan nyttjanderättshavaren och 
fastighetsägaren. 
 
Nyttjanderättshavarens brandskyddsbeskrivning skall minst omfatta: 

• Information om verksamheten 
• Ansvarsfördelning 
• Risker, kontroller  
• Kompetens, utbildning och information 
• Byggnadstekniskt brandskydd 
• Släckutrustning 
• Brandfarlig vara 
• Explosiv vara 
• Heta arbeten 
• Märkningspliktiga kemikalier 
• Joniserande och icke joniserande strålning 
• Restvärdesräddning 
• Egna noteringar 

 
Dokumentationen skall, på begäran, kunna visas upp för Räddningstjänsten. 

Förebyggande åtgärder 
Elektrisk utrustning 
Ej fast installerad elektrisk utrustning i kök, personalrum och motsvarande skall 
anslutas till uttag med Timers. 
 
Heta arbeten 
Heta arbeten får endast utföras efter samråd med nyttjanderättsinnehavaren och 
fastighetsägaren. En bedömning skall göras om arbetet kan medföra risk för brand 
och utifrån den skall erforderliga skyddsåtgärder vidtas. 
 
Levande ljus, öppen eld eller motsvarande 
Levande ljus får endast användas under uppsikt och så att antändning eller 
utlösning av brandlarm inte sker. 
 
Rökmaskiner, fyrverkeripjäser, marschaller eller motsvarande får ej användas i 
eller i anslutning till universitetets lokaler. Se även Göteborgs universitets regler 
för fester och arrangemang. 
 
Tillfälliga uppvärmningsanordningar och belysningar/strålkastare 
Person skall finnas utsedd som ansvarar för att utrustningen stängs av efter 
användande samt att utrustningen inte placeras nära brännbart, lättantändligt 
material eller lämnas utan tillsyn. 
 
Uppställning av containers eller motsvarande 
Containers eller liknande får inte ställas upp närmare än sex meter från husfasad. 
Undantag från denna regel kan lämnas av Räddningstjänsten. 
 
Övernattning 
Göteborgs universitets lokaler är inte byggda för övernattning. Vid en eventuell 
brand kan inte räddningstjänsten förutsätta att lokalerna nyttjas för övernattning.  



__________________________________________________________________ 
Sidan 6 av 8 

 

 

Detta innebär att Räddningstjänstens primära insatser inriktas i huvudsak mot 
brandbegränsande åtgärder. 
Övernattning är därför generellt förbjudet i universitetets lokaler. 

Utrymning 
Säker plats (återsamlingsplats) 
Med säker plats avses plats i det fria där brand och brandgaser inte kan påverka 
utrymmande personer.  
 
Utrymningsplats 
Vid nybyggnation och större ombyggnader skall utrymningsplatser för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga projekteras. 
 
Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i 
anslutning till utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning. Utrymningsplatsen får även 
vara en del av utrymningsvägen om utrymningsplatsen är placerad i anslutning till 
de utrymmen som betjänas av utrymningsvägen. 
Utrymningsplatsen skall kunna rymma personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga och vara åtkomlig utan nyckel eller motsvarande. 
Platsen skall vara belägen i samma plan som det utrymme som den betjänar. Det 
ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. 
Kommunikationssystemets funktion skall kunna upprätthållas vid strömavbrott 
samt ha ett skydd mot strömavbrott till följd av brand. 
 
I befintliga lokaler skall utrymning planeras så att personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga kan förflyttas till ej drabbad brandcell. 

Krav på utrymnings- och brandlarm i GU lokaler 
Göteborgs universitets lokaler skall utrustas med brand- och utrymningslarm som 
minst uppfyller lagens krav. Utrymningslarmen skall byggas så att de tekniskt 
uppfyller kraven för brandlarm. Samtliga larm skall vara vidarekopplade till 
bemannad larmcentral. 
 
Brandindikeringssignal skall vid utlöst brand-/utrymningslarm även föras över till 
lokalens säkerhetssystem för tillkallande av väktare.  
 
Miniminivå är detektering i kommunikations-/utrymningsvägar och i 
svåröverblickbara lokaler. 
 
I miljöer med nedsatt hörbarhet p.g.a. buller, musik eller dylikt skall lokalen 
utrustas med optiska larm don i form av blixtljus eller liknande. 
 
Brand- och utrymningsskyltning skall följa internationell standard samt texter skall 
vara på svenska och engelska. 

Tillstånd 
Tillstånd krävs vid yrkesmässig användning av brandfarlig vara vid publik 
verksamhet, exempel då studenter är närvarande: om mängden brandfarlig vara 
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överstiger 60 liter gas utomhus, 0 liter gas inomhus och 100 liter brandfarlig vätska 
klass 1, 2a, 2b och 3. 
 
Tillstånd vid övrig yrkesmässig verksamhet gäller för verksamhet där inte 
studenter är närvarande: om mängden brandfarlig vara överstiger 250 liter gas och 
250 liter brandfarlig vätska klass 1, 2a, 2b och 3. 

Instruktioner och rutiner 
Nyttjanderättshavarens brandskyddsbeskrivning skall kompletteras med särskild 
skriftlig redogörelse för föreläsningssal med minst 150 platser samt för restaurang 
som har minst 50 platser och innehar alkoholtillstånd. De särskilda skriftliga 
redogörelserna skall redovisas för Räddningstjänsten. 

Utbildning och brand-/utrymningsövning 
All personal skall ha genomgått grundläggande brandskyddsutbildning samt skall 
minst en gång per år promenera utrymningsvägarna inklusive alternativa 
utrymningsvägar till säker plats, gå igenom utrymningsplaner och placering av 
brandskyddsutrustning. 
 
Studenter skall informeras om utrymningsplaner, utrymningsvägar, placering av 
säker plats respektive utrymningsplats och brandskyddsutrustning. 
 
Stöd åt personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vid utrymning, 
skall planeras och övas. 
 

Värdefull- och skyddsvärd utrustning, kulturvärden 
Särskild riskanalys skall göras för lokaler där det förvaras kulturvärden samt annat 
värdefullt- och skyddsvärt material. Utifrån riskanalysens resultat skall 
brandskyddande åtgärder vidtas. 

Kontroller 
Dokumenterad brandskyddskontroll skall utföras minst en gång per år. 
Uppföljning och revidering av lokala anvisningar skall göras i samband med den 
dokumenterade brandskyddskontrollen. 
 
Löpande kontroll av brandskyddet skall ske dagligen. En gång per kvartal 
dokumenteras den löpande kontrollen. 
 
Kontroller vid evenemang och förändring av verksamheter  
Inför evenemang och verksamhetsförändringar skall förnyad riskanalys 
genomföras. Utifrån resultatet av riskanalysen anpassas de lokala 
brandskyddsåtgärderna. 
Se även ”Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets lokaler för fester 
och arrangemang”. 

Rapportering 
Genomförda kontroller, utbildningar och övningar 
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Genomförda dokumenterade kontroller, utbildningar och övningar skall registreras 
i därför avsett rapporteringssystem. 
 
Avvikelser 
Allvarliga avvikelser rapporteras omedelbart till prefekt eller motsvarande, 
fastighetsägaren samt i därför avsett rapporteringssystem. 
 
Förbättringsförslag 
Förbättringsförslag tas upp och handläggs i samband med de dokumenterade 
kontrollerna. 
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