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Syfte 
Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Gasklockan aktivt skall arbeta för att 

förebygga bränder och hur ansvaret för brandskydd skall fördelas mellan föreningen, enskilda 

medlemmar och lokalhyresgäster. 

Inledning 
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning 

hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i 

övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa 

skador till följd av brand. (Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap, 2§) 

De åtgärder som anges i den citerade lagen om skydd mot olyckor kan bestå av både tekniska och 

organisatoriska insatser. 

Brf Gasklockan övergripande brandskyddspolicy omfattar följande punkter: 

 Alla som bor eller arbetar i föreningens byggnader ska känna till hur de ska förebygga 

brand samt vad de ska göra om brand utbryter i egna lägenheter eller i byggnaden i övrigt. 

 Brandcellsindelningen ska hållas intakt. 

 Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick. 

 Bostadsrättsinnehavare svarar för att deras lägenhet förses med brandvarnare och för att 

det finns fungerande batterier i dessa. 

Med stöd i lagen (2003:778) respektive förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor har 

Statens räddningsverk utfärdat råd (SRVFS 2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

Detta dokument utgår från Räddningsverkets rekommendationer och beskriver nuvarande 

brandskyddsanordningar och ansvarfördelning i Brf Gasklockan. 

Till dokumentet finns två bilagor: 

 Bilaga 1 – Information till boende 

 Bilaga 2 – Specifika regler rörande brandskydd samt Krontrollpan 

SBA 
Systematiskt brandskyddsarbete 

Bostadsrättsföreningen 

Gasklockan 
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Ansvar 
Ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet har bostadsrättsföreningens styrelse i form av 

fastighetsägare och huvudansvarig är styrelsens ordförande. Styrelsen skall årligen vid årets första 

styrelsemöte delegera en Brandskyddsansvarig. 

Brandskyddsorganisation 

Huvudansvarig: Styrelsens ordförande 

 Tilldela/fördela resurser/ansvar 

 Kontrollera efterlevnaden/uppföljning 

 Delta vid tillsyn av räddningstjänsten 

Brandskyddsansvarig: Utses genom delegation 

 Planera, fördela och samordna brandskyddsarbetet 

 Underhålla/uppdatera dokumentationen 

 Sammanställer rapporter inför tillsyn samt deltar vid tillsynen 

Brandskyddskontrollant: Utses genom delegation 

 Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan och åtgärda inom ramen för kompetens 

 Rapportera fel och brister till Brandskyddsansvarig 
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Bilaga 1. Information till boende om 

brandrisker och brandskydd 

Specifika regler rörande brandskydd 

 För brandskyddsåtgärder i lägenhet med tillhörande förvaringsutrymme, ytor som endast 

nyttjas av en lägenhet, samt förhyrda utrymmen svarar bostadsrättsinnehavare respektive 

hyresgäst. 

 Bostadsrättsinnehavare/Hyresgäst som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det 

entydiga och fulla ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar 

för att hyresgästen ges möjlighet att ta del av detta dokument. 

 Lokalhyresgäster ansvarar för brandskyddet i hyrda lokaler samt sköter egna kontroller. 

 Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, entréer, vindar och 

källare. 

 Inget brännbart material får lämnas i gemensamma utrymmen. 

 Regelbundna kontroller genomförs i alla gemensamma utrymmen. Föremål som förvaras i 

strid mot dessa regler avlägsnas. 

Entréer och våningsplan 

 Entréerna klassas som trapphus och räknas som utrymningsvägar varför inga lösa föremål 

(t.ex. sopor, cyklar mm) får förvaras i dessa. 

 Att hålla entréer fria från lösa föremål minskar också risken för anlagda bränder. 

 Observera att i lägenheter och entréer som endast nyttjas av en lägenhet är det 

bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att brandvarnare sätts upp och kontrolleras 

regelbundet. 

 Eventuell kostnad för bortforsling av skräp och lösa föremål kommer att debiteras den 

boende. 

Vindar, källare och andra gemensamma utrymmen 

 Inga brandfarliga varor får förvaras i vinds- och källarförråd. 

 Inget får förvaras i vinds- och källargångar. 

 Fyrverkerier får inte tändas i anslutning till bakgården eller på terrassen. 

 Gasolgrill får ej förvaras i källarutrymmen eller vindsförråd. 

Räddningsvägar 

 För att brandförsvarets räddningsfordon och stegbilar skall kunna komma fram för räddning 

och släckning skall alla gator runtom huset hållas framkomliga. 

 Parkering och belamring är förbjuden på dessa ytor samt på innergården. 

 Förhindrande av räddningsvägar kan leda till böter och rättslig prövning. 

Försäkringsskydd 

 Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade. 
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 För kostnader som vållas genom den enskildes oaktsamhet, försummelse m.m. i föreningens 

fastighetsbestånd är den vållande i princip ersättningsskyldig i enlighet med Bostadsrättslag 

7 kap 12 § samt bostadsrättsföreningens stadgar. 

Information 

 SBA dokumentationen finns som original med kontrolldokument i sin helhet hos styrelsen. 

Aktuella kopior av kontrolldokument skall alltid finnas på föreningens hemsida. 

 Information om föreningens brandskyddsarbete ska finnas i informationsmaterial som delas 

ut till nyinflyttade. 

 Påminnelser (t.ex. inför advent respektive grillsäsong) meddelas genom infoblad som 

tilldelas boende alternativt hängs upp på anslagstavlorna i byggandens entré. 

 Besiktningsprotokoll arkiveras i särskild pärm tillsammans med SBA dokumentationen hos 

Styrelsen. Styrelsen ska underrättas om resultatet av kontroller 

 

 

När du har läst igenom denna information, skriv under på nästa sida och lämna in den i 

styrelsens brevlåda som finns i trapphuset på Drottninggatan 5A. Du lämna alltså enbart in 

den sidan med underskriften på, resten av dokumentet behåller du och skall förvaras i 

lägenheten. 

Detta dokument finns också att hitta på hemsidan brfgasklockan.wordpress.com. Har du 

frågor får du gärna höra av dig till: 

 

styrelsen@brfgasklockan.se 
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Jag har tagit del av och förstått innehållet i dokumentet Systematiskt brandskyddsarbete 

Bostadsrättsföreningen Gasklockan i sin helhet. 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

Signatur 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Lägenhetsnummer 
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Bilaga 2. Specifika regler rörande 

brandskydd samt Kontrollplan 

De tekniska åtgärder som rör brandskyddet kontrolleras regelbundet. Besiktning utförs av en av 

styrelsen särskilt utsedd brandskyddsansvarig eller av firma med vilken avtal om besiktning 

tecknats. 

Kontinuerlig och systematisk dokumentation skall säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder 

vidtas och hålls funktionsdugliga. 

Brandskyddskontrollanten skall för systemdokumentation använda checklista för; 

a. Årlig systemrevision 

b. Internkontroll brandskydd 

Besiktningsprotokoll arkiveras i särskild pärm tillsammans med SBA dokumentationen hos 

Styrelsen. Styrelsen ska underrättas om resultatet av kontroller. 

Ytterligare skall dokumentation och tekniska åtgärder genomföras gällande förhindrande av 

brandvägar. Styrelsemedlemmar och brandskyddskontrollant skall vidta åtgärder enligt följande 

punkt 2.6 Räddningsvägar. 

Beskrivning av verksamheten och dess risker 
I byggnaderna bedrivs ingen verksamhet som innefattar stora mängder av brännbart eller 

brandfarligt material. 

Människors eventuella bristande kunskaper och okunniga eller obetänksamma handlande torde 

utgöra den viktigaste riskfaktorn. 

Elektricitet, gnistbildning från elapparater och värme kombinerat med lätt antändliga material, t.ex. 

damm, är de övriga risker som kan identifieras. 

Beskrivning av byggnader 
Bostadsrättsföreningen äger fastigheten GASKLOCKAN 4 bestående av 23 lägenheter och 1 

uthyrd kontorslokal. 

Stommen består av putsade tegelväggar, gjutet källargolv, betong- och träbjälklag. Fastigheten har 

6 våningar exklusive källarplan och vind. 

Entréer till bostäder finns från Drottninggatan 5 A och B samt Malmgatan 3. 

I hela bottenplan finns en uthyrningslokal med entréer från Malmgatan 3 och 3 A. Hyresgäst 

fr.o.m 2017-04-01 är Stadsmissionen. 
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Källarplan innehåller förrådsrum för fastigheten, en möteslokal, ett kontorsrum för styrelsen, två 

hissmaskinrum, ett rum med el-central och elmätare, fjärrvärme- central, hobbyrum och pingisrum. 

Vinden innehåller lägenhetsförråd. 

Tornet står idag tomt förutom en värmepumpanläggning som är ur funktion. 

En gemensam terrass/soldäck är belägen en våning upp och nås via källaren. På terrassen finns en 

fast grillplats. 

1. Beskrivning av organisatoriska brandskyddsåtgärder 
Syftet med dokumentation är att utgöra ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet. 

1.1. Ansvarsfördelning för brandskyddet 

Styrelsen ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet i föreningen. Styrelsen ansvarar också 

för att tillsyn av föreningens gemensamma utrustning för brandskydd och utrymning genomförs i 

enlighet med detta dokument. Det praktiska genomförandet kan överlåtas till firma som enligt 

avtal svarar för detta eller till av styrelsen särskilt utsedd person. 

För brandskyddsåtgärder i lägenhet med tillhörande förvaringsutrymme, ytor som endast nyttjas av 

en lägenhet, samt förhyrda utrymmen svarar bostadsrättsinnehavare respektive hyresgäst. 

Bostadsrättsinnehavare/Hyresgäst som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det entydiga och 

fulla ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar för att hyresgästen ges 

möjlighet att ta del av detta dokument. 

Lokalhyresgäster ansvarar för brandskyddet i hyrda lokaler samt sköter egna kontroller. 

1.2. Brandskyddsorganisation 

Huvudansvarig: Styrelsens ordförande 

 Tilldela/fördela resurser/ansvar 

 Kontrollera efterlevnaden/uppföljning 

 Delta vid tillsyn av räddningstjänsten 

Brandskyddsansvarig: Utses genom delegation 

 Planera, fördela och samordna brandskyddsarbetet 

 Underhålla/uppdatera dokumentationen 

 Sammanställer rapporter inför tillsyn samt deltar vid tillsynen 

Brandskyddskontrollant: Utses genom delegation 

 Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan och åtgärda inom ramen för kompetens 

 Rapportera fel och brister till Brandskyddsansvarig 

1.3. Försäkringsskydd 

Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade. 

Föreningens försäkring täcker i princip enbart de kostnader för vilka föreningen står faran. 
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För kostnader som vållas genom den enskildes oaktsamhet, försummelse m.m. i föreningens 

fastighetsbestånd är den vållande i princip ersättningsskyldig i enlighet med Bostadsrättslag 7 kap 

12 § samt bostadsrättsföreningens stadgar. 

1.4. Utbildning 

Alla som bor eller arbetar i föreningens byggnader ska veta hur de ska förebygga brand samt vad 

de ska göra och hur de ska förhålla sig om brand utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i 

övrigt. 

1.5. Information 

 SBA dokumentationen finns som original med kontrolldokument hos Styrelsen. Aktuella 

kopior skall alltid finnas på föreningens hemsida. 

 Information om föreningens brandskyddsarbete ska finnas i informationsmaterial som 

delas ut till nyinflyttade. 

 Påminnelser (t.ex. inför advent respektive grillsäsong) läggs in i informationsblad. 

1.6. Service, underhåll, kontroll och dokumentering 

Sådana fel på apparater och installationer som kan medföra ökad brandrisk ska åtgärdas utan 

dröjsmål. 

En plan för service och underhåll av brandskyddsmaterial och släckutrustning ska finnas. 

Funktionen hos de tekniska brandskyddsåtgärderna kontrolleras enligt specifikation i bilagan. 

2. Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder 
Brandskyddsarbetet måste kontinuerligt följas upp med att man kontrollerar att man utfört det man 

skulle och utvärderar resultatet samt vid behov förändrar delar som är inaktuella. 

2.1. Brandcells indelning och dörrar i brandcellsgräns 

Varje lägenhet är en brandcell. Lägenhetsdörrarna är av brandskyddsklass EI30 vilket innebär att 

de uppfyller en avskiljande funktion* vid brand i 30 minuter. 

* Enligt Boverkets byggregler (BBR), del 5- Brandskydd (BFS 2011:6); EI- integritet och 

isolering (flam- och rökavskiljande funktion samt begränsning av temperaturökning på den icke 

brandutsatta sidan) 

Övriga brandceller avgränsas med branddörrar av stål EI60: maskinrum och fjärrvärmecentral i 

källare samt brandcell och fläktrum i hyreslokalen. 

Alla branddörrar ska ha fungerande låskolvar och dörrstängare. Skylt med texten ”Branddörr. 

Skall hållas stängd” ska finnas på dörrarna. 

2.2. Utrymningsvägar 

I utrymmen där personer sover eller vistas under en längre tid finns två utrymningsvägar: 

• Från lägenheterna fungerar entréer samt fönster och balkonger som utrymningsvägar. 

• I hyreslokalen finns tre utrymningsvägar/utgångar. 
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• Från källaren finns två utgångar. 

• Från vinden finns en utgång. 

2.3. Nödbelysning och utrymningsskyltar 

Belysta utrymningsskyltar med nödljus eller efterlysande skyltar finnas i hyreslokalen. 

Efterlysande utrymningsskyltar finns i källare och på vind. 

2.4. Brandvarnare 

Brandvarnare ska finnas på vinden och i hyreslokalen. 

I hyreslokalen är brandvarnarna kopplade till centralt larm och fläktstyrning. Brandvarnare i 

gemensamma utrymmen ska kontrolleras två gånger per år. I lägenheter och entréer som endast 

nyttjas av en lägenhet är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att brandvarnare sätts upp 

och kontrolleras regelbundet. 

2.5. Släckutrustning 

Pulverbrandsläckare ska finnas i gemensamma entréer, vinden och lokalen enligt utrymningsplan. 

Boende ska uppmuntras att införskaffa brandsläckare och brandfilt. 

2.6. Räddningsvägar 

För att brandförsvaret ska kunna köra upp räddningsfordon framför eller bakom byggnader för att 

kunna släcka skall dessa ytor hållas fria. Parkering är förbjuden på dessa ytor och framför grind till 

bakgården. Vid överträdelse skall brandskyddskontrollant eller styrelsemedlemmar: 

1. Överlämna skrivelse till medlem i vilken det framgår att parkering eller belamring är 

förbjuden och vikten av fria brandvägar. 

2. Vid ytterligare överträdelse skall skrivelse överlämnas till medlem i vilken det framgår att 

parkering/belamring är förbjuden och att detta kan komma att leda till bötfällning, risk för 

bärgning och ytterst orsak till uppsägning av lägenhet. Denna åtgärd skall vidare 

dokumenteras bestående av information gällande vem som framfört klagomål (exempelvis 

granne, räddningstjänst, renhållning och dylikt), fordonets registreringsnummer och ägare, 

samt plats, datum och tidpunkt. Arkivering skall ske i särskild pärm tillsammans med SBA 

dokumentationen hos fastighetsskötaren. 
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CHECKLISTA 

ÅRLIG SYSTEMREVISION 

Följande checklista skall användas vid årlig genomgång av systemdokumentationen. Vid 

genomgången skall samtliga steg i systemet ses över för att garantera dess riktighet. Anmärkningar 

och förslag på åtgärder skall rapporteras på nästkommande styrelsemöte. 

____________________ 

År 

__________________________________________________ 

Av styrelsen vald brandskyddsansvarig 

__________________________________________________ 

Revision utförd (datum och signatur ansvarig) 

 OK ANM KOMMENTAR ÅTGÄRD DAT. 

1.  ANSVAR     

a) Är ansvaret tydliggjort     

b) Finns brandskydds/säkerhetspolicy?     

c) Finns utsedd brandskyddsansvarig?     

2. ORGANISATION     

a) Finns brandskyddsorganisation?     

b) Är organisationen tillräcklig eller 

behövs fler funktioner? 
    

c) Är organisationen tydlig och riktigt 

beskriven 
    

3. DOKUMENTATION     

a) Stämmer verksamhetsbeskrivningen?     

b) Finns byggnadsteknisk 

beskrivning/planritningar och är 

dessa aktuella? 

    

c) Finns utrymningsplaner och stämmer 

dessa med verkligheten? 
    

d) Är larminstallationerna beskrivna?     

e) Finns särskilda risker att ta hänsyn 

till? 
    

4. INSTRUKTIONER OCH 

RUTINER 
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a) Finns rutiner för heta arbeten, 

rökning, ordning och reda etc.? 
    

b) Räcker dessa eller behöver de 

kompletteras? 
    

c) Är instruktionerna/rutinerna tydliga?     

5. DRIFT OCH UNDERHÅLL     

a) Finns rutiner för kontroll/underhåll 

av byggnadstekniska brandskydd? 
    

b) Utförs intern/extern 

kontroll/besiktning enligt 

dokumentationen? 

    

6. KONTROLL/UPPFÖLJNING/ 

TILLBUD 
    

a) Finns kontrollplan?     

b) Genomförs kontrollerna enligt plan?     

c) Fungerar kontrollerna 

tillfredsställande? 
    

d) Är checklistan 

verksamhetsanpassad? 
    

e) Åtgärdas och arkiveras 

checklistorna? 
    

f) Genomförs uppföljning?     

g) Finns system för 

tillbudsrapportering? 
    

h) Dokumenteras tillbudsrapportering?     

i) Finns punkten brandskydd/säkerhet 

med på dagordningen för 

stämmen/årets första möte? 
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CHECKLISTA 

INTERNKONTROLL BRANDSKYDD 

Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd 

kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för 

åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats. Checklistan 

kan behöva kompletteras beroende på verksamhetens riskbild. Kontroller bör göras 2ggr/år (förre 

och efter sommar). 

Kontrolldatum: ____________________________________ 

Kontrollant:_______________________________________

 OK ANM KOMMENTAR ÅTGÄRD DAT. 

1. UTRYMNINGSVÄGAR/ 

NÖDUTGÅNGAR 
    

a) Dörrar/fönster skall vara lätt 

öppningsbara utan nyckel och 

självstängande 

    

b) Ej blockerade eller uppställda dörrar, fria 

från föremål, god framkomlighet 
    

c) Tydlig skyltade och belysning fungerar     

d) Utrymningsplanen stämmer med 

verkligheten 
    

e) Fungerande nödbelysning (60 min)     

2. SLÄCKUTRUSTNING     

a) Hanbrandsläckare/brandfilt på plats     

b) Manometernålen pekar på grönt     

c) Ej blockerad     

d) Upphängning, skyltning     

3. BRANDLARM/ 

UTRYMNINGSLARM 
    

a) Brandvarnar. Funktionskontroll.     

4. ÖVRIGA BRANDSRISKER     

a) Belysning, ej blinkade lysrör     

b) El-ledningar, laddplatser och maskiner     

c) Ordning och reda, städad inne/utemiljö     

d) Containrar/sopkärl     

e) Brandcellsgränser/genomförningar     

5. ÖVRIG SKYDDSUTRUSTNING     

a)      

 


