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Syfte och mål: 

• Belysa den befintliga riskbilden avseende 
anlagda bränder som drabbar skolor och 
förskolor. 

• Ge en kunskapsmässig grund och konkreta 
tips för att vidareutveckla handlingsplaner för 
att kostnadseffektivt hantera risken med 
anlagda bränder.  



Innehåll 

1. Riskbild mot bakgrund av statistik 
2. Riskreducerande åtgärder 
3. Bakomliggande orsaker till anlagda bränder 
4. Exempel på arbete  (RTJ) 
5. Effektivt SBA inom förskola/skola 
6. Workshop 



1. Riskbild 

    



Antalet bränder i skolor och 
förskolor 

 

 



Kostnaden är minst 300 
miljoner svenska kronor per år. 

 



 
De kommuner som hade flest 

anlagda skolbränder under åren 
1998-2007 var 

Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Helsingborg samt Uppsala. 



Tidpunkt på dygnet för anlagda 
skolbränder 

 I skolbyggnader inträffar bränderna 
främst kring lunchtid och tidig kväll.   

I förskolor inträffar bränderna 
främst på kvällen.   



Vanligaste startutrymmena för 
anlagda bränder i skolor 
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Vanligaste startutrymmet för 
anlagda bränder i förskolor 



De anlagda brändernas omfattning 
vid räddningstjänstens framkomst 

samt släckplats 

 ”Släckts” eller 
”slocknat”  

• 40 % av 
skolbränderna 

• 16 % av 
bränderna i 
förskolorna 

En eller flera 
brandceller 

• Ca 10 % av 
bränderna i skola. 

• Ca 30 % av  
bränderna i 
förskola. 

Stor omfattning 

• Ca 10 % av 
bränderna i 
skolbyggnaderna. 

•  Ca 25 % av 
bränderna i 
förskola.  



Spridning 



Vad påverkar omfattningen 
av dessa bränderna? 

Tekniska brister och svagheter 
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Vad påverkar omfattningen av 
dessa bränderna? 

Organisatoriska brister och svagheter 
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2. Riskreducerande åtgärder 

    



Innehåll 

1. Grundläggande brandkrav 
2. Åtgärder - Aktiva system 
3. Åtgärder - Passiva system 
4. Val av åtgärd - Kostnad / nytta 



1. Grundläggande brandkrav 

Ny byggnad = BBR 20 
 

Bef. byggnad = LSO 
 



2. Åtgärder - Aktiva system 

• Automatiskt brandlarm inne i byggnaden 
• Rökdetektorer på vind 
• Linjevärmedetektorer under takfot 
• Termosensorer placerade i omgivningen 
• Förstärkt inbrottsskydd /övervakning 
• Vattensprinkleranläggning  

 



2. Åtgärder - Aktiva system 
Automatiskt brandlarm 



2. Åtgärder - Aktiva system 
Automatiskt brandlarm + detektion vind 



2. Åtgärder - Aktiva system 
Linjevärmedetektor under takfot 

 



2. Åtgärder - Aktiva system 
Installation av termosensorer 

 



2. Åtgärder - Aktiva system 
Förstärkt inbrottsskydd 

 



2. Åtgärder - Aktiva system 
Installation av sprinkler 

 



3. Åtgärder – Passiva system 

• Obrännbar fasad 
• Brandskyddad takfot 
• Förstärkt brandteknisk avskiljning 

 



3. Åtgärder – Passiva system 
Obrännbar fasad 

 



3. Åtgärder – Passiva system 
Brandskyddad takfot 

 



3. Åtgärder – Passiva system 
Förstärkt brandteknisk avskiljning 
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Skydd

K
os

tn
ad

Skyddskostnad Skadekostnad

Total kostnad

4. Val av åtgärd – Kostnad / Nytta 
 + Kostnader för oförsäkrade skador och självrisker 

+ Försäkringspremier 

+ Kostnader för förebyggande arbete 

+ Kostnader för administration 

= RISKKOSTNAD 



4. Val av åtgärd – Kostnad / Nytta 
 

Exempel: Översvämningsvall 
 

Översvämning 

Liten: <0,5m // 0,4ggr/år // 0,1 Mkr 

Medel: 0,5-1m // 0,09ggr/år // 8 Mkr 

Stor: >1m // 0,01 ggr/år // 30 Mkr 

Översvämning  
med skyddsvall 

Liten: <0,5 m // 0,4ggr/år // 0 Mkr 

Medel: 0,5-1m // 0,09ggr/år // 0 Mkr 

Stor: >1m // 0,01ggr/år // 30Mkr  

1,06 Mkr/år 

0,3 Mkr/år 

Skillnad: 0,76 Mkr/år 

Stor Medel Liten 



3. Bakomliggande orsaker 

    



Bakomliggande orsaker till 
anlagda bränder 
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Motiv för anläggande av brand 
hos barn och ungdomar 

• Skadegörelse 
• Psykiska problem 
• Avbryta skolverksamhet 
• Dölja annan brottslighet 
• Skolbrand som bieffekt 



Massmedias roll 



Åtgärder för att förebygga brott 
brukar delas in i social respektive 

situationell brottsprevention. 

• Social är individinriktade åtgärder. T.ex. 
räddningstjänsternas arbete med 
barn/ungdomar. Påverkar en persons 
benägenhet att begå brott.  

• Situationell innefattar de åtgärder som 
minskar antalet situationer som kan resultera i 
brottslighet. Ett exempel: flytta containers 
längre ifrån skolbyggnaden.   



Lokala åtgärder utvecklade av 
Räddningstjänsten i Storgöteborg 
har visat sig ha stor betydelse och 

att de har fungerat i hög grad.  



5. SBA 

    



Introduktion – varför SBA? 

Släckare oåtkomliga, 
Dörr uppställd, 
Oordning 





Lagstiftning - överblick  

• Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

• Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 

• Statens räddningsverks allmänna råd och 

kommentarer om systematisk brandskyddsarbete 

(2004:3) 

• Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig 

redogörelse för brandskyddet (2003:10) 

• Statens räddningsverks allmänna råd och 

kommentarer om skriftlig redogörelse för 

brandskyddet (2004:4) 

 





 

SBA – I praktiken 
1. Dokumentation / beskrivning – ”statiska delen” 
Dokumentation / beskrivning av det fysiska brandskyddet, organisationen, 
rutiner och annat som är relevant för brandskyddets funktion.  

2. Det kontinuerliga brandskyddsarbetet 
Internkontroller , kontroll och service av brandskyddsfunktioner (aktiva/passiva 
system), utbildning etc. Dvs. arbetet med att upprätthålla brandskyddet.  

3. Uppföljning 
Kontroll och uppföljning av att planerat brandskyddsarbete utförts och att 
dokumentationen stämmer. 

Dessa bör planeras i förväg – upprätta en årsplanering… 



SBA - Exempel 

Exempel 1: SBA på en förskola 
 
Exempel 2: Checklista för brandskyddsrond 
 



  

 FIKTIVT EXEMPEL 1: DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ MYRANS FÖRSKOLA 
 

Ansvar och organisation 
Policy och mål: Vi ska efterleva gällande krav och arbeta med brandskyddet enligt denna dokumentation. 
Brandskyddsansvarig: Lisa Nilsson, föreståndare, tfn: xx xx xx  
Fastighetsansvarig: Stensons fastighets AB tfn: xx xx xx  (Kontaktperson/fastighet: Lars Kvist, fast.skötare ,tfn: xx xx xx) 
 
Utbildning och övning 
Brandskyddsansvarig skall informera personal om  brandskyddsinformationen  vid nyanställning  och en gång  årligen, samt tillse att tillfällig 
personal informeras om brandskyddet i samband med dennes arbetsstart. Det är var och ens skyldighet att känna till 
brandskyddsinformationen. Brandskyddsansvarig skall vart 3:e år genomgå en brandskyddsutbildning. All personal ska delta i en 
brandsläckningsutbildning vart 3:e år.   
 
Brandskyddsrutiner 
Vid Brand: Utrym till uppsamlingsplats (parkeringen), Larma SOS, Räkna barn/personal (resp. avd.), Släck (om möjligt) 
Tillbud: Tillbud skall rapporteras till den brandskyddsansvarige. 
 
Kontroller/rutiner 
Dagligen: Vid hemgång ska huvudbrytare för spis och köksutrustning slås ifrån. Vidare ska torktumlare och torkskåp 

stängas av. Ansvarig: Kvällspersonalen. 
Månatligen: Brandskyddsrond enligt checklista. Utförs innan varje månadsmöte. Ansvarig: Respektive avdelningschef. 
Årligen: Extern besiktning av handbrandsläckare. Utförs av Brandservice AB. 
 Byte av batteri på brandvarnare. Ansvarig: Brandskyddsansvarig. 
 Övrig kontroll ansvarar Fastighetsägaren för  (se gränsdragningslista). Rapporteras till brandskyddsansvarig. 
 Årlig revision (brandskyddsansvarige  kontrollerar att denna dokumentation är aktuell och har efterlevts). 
 
Övrig dokumentation: I huvudsak utgör detta dokument sammanställningen av brandskyddsarbetet. 
Gränsdragningslista: Ansvarsfördelning mellan verksamheten och fastighetsägaren finns hos brandskyddsansvarig. 
Journaler: Utförda kontroller (förutom dagliga rutiner) och utbildningar journalförs av den brandskyddsansvarige. 
Tillbud: Brandskyddsansvarig sammanställer rapporterade tillbud och återrapporterar till personal. 
Ritningar: Brandskyddsritningar finns hos brandskyddsansvarig.  Utrymningsplaner finns uppsatta i byggnaden. 
 
      
Lisa Nilsson, Föreståndare och brandskyddsansvarig,  2013-XX-XX 
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