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Förord 

Denna rapport avslutar min brandingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet. Det 

empiriska materialet är insamlat på AarhusKarlshamns fabrik i Karlshamn under sommaren 

2010. 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare på AarhusKarlshamn, Leif Johansson och Bengt 

Nilsson, som har hjälpt mig under arbetets gång med insamling av det empiriska underlaget 

men som även förklarat och diskuterat brandskydd i praktiken. Jag vill även rikta ett stort tack 

till de anställda på AAK som ställde upp på intervjuer, era åsikter och insikter var viktiga för 

min förståelse. 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare vid LTU, Mats Danielsson, som stått ut med 

mig under denna tid. 

 

Johannes Björkman 

Luleå den 31/1 2011 
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Abstract  

The first of January 2004 the Civil Protection Act (2003:778) was enacted and replaced the 

Rescue Service Act (1986:1102)1, which changed the very foundation of how fire prevention 

should be performed in Sweden.  

Whereas the old law was meant to regulate the work of the communal fire departments and 

how fire prevention should function under the presumption that the fire departments was a 

central part of the prevention work; the Civil Protection Act is built on the basic assumption 

that it should be safe to live and dwell in a building in Sweden. The personal responsibility for 

the private property was made a major part of the prevention work and the municipal 

responsibility, in form of annual inspections, was set back in favor for a demand of the private 

citizen, or company, to work more systematically with their own fire protection. 

AarhusKarlshamn AB (AAK) is an international corporation which develops and refines 

vegetable oil for food, confectionary, cosmetics and technical purpose. The industry in 

Karlshamn has existed for almost a century and has during that time been a major employer in 

Karlshamn County. The industry is running 24 hours a day with almost 600 shift employees 

and handles great amounts of poisonous and fire hazardous substances, in spite of this does the 

industry have a really low accident statistic; ca 50 automatic fire alarms a year and of those are 

only 10 % incidents. The fire prevention is mostly built upon technical solutions with hard 

barriers which are inspected on a yearly basis, a system that AAK adopted and adapted from the 

fire department in 2004 when the Civil Protection Act was enacted. This report has reviewed 

and evaluated the routines of inspections at AAK during the last decade in order to find out 

how the systematical fire prevention has been affected by the Civil Protection Act.  

The evaluation showed that the prevention work at AAK mostly functions according to plan 

but there are great deficiencies in the follow up, primarily in how the inspection protocols are 

handled after the actual inspection; who collects them, how they are collected and how they 

are evaluated as a whole. Finally, four simple suggestions are put forward that, according to the 

author’s opinion, will improve and develop the systematic fire prevention work at 

AarhusKarlshamn. 

                                            

1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor; Räddningstjänstlag (1986:1102)  
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Sammanfattning 

Den första januari 2004 vann Lag (2003:778) om skydd mot olyckor laga kraft och ersatte 

Räddningstjänstlagen (1986:1102), detta var startskottet för ett nytt sätt att se på brandskydd 

och brandskyddsarbete i Sverige. 

Den nya lagen förde över en större del av ansvaret för brandskyddet på den enskilde och 

minskade på så vis myndigheternas skyldigheter och inverkan på brandskyddet; det personliga 

ansvaret stärktes och en ny betoning på att arbeta kontinuerligt och konsekvent med 

brandsäkerhet infördes, att arbeta systematiskt med brandskyddsarbetet. 

För de flesta privatpersoner och företag innebar detta inte någon större förändring då de flesta 

lagar som reglerar det rent tekniska brandskyddet de facto befinner sig i annan lagstiftning än 

Räddningstjänstlagen/LSO. Den stora förändringen kom hos de företag som har verksamhet 

där en olycka kan innebära fara för allvarliga skador på människor och miljö, så kallade 2.4-

anläggningar. Dessa anläggningar har, sedan LSO infördes, fått ta över ett mycket större ansvar 

för att kontrollera sitt brandskydd och se till att det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete på 

arbetsplatsen. 

AarhusKarlshamn AB (AAK) är en internationell koncern som utvecklar och tillverkar 

vegetabiliska fetter för mat, konfektyr, kosmetika och tekniska produkter. Fabriken i 

Karlshamn har existerat i nästan ett sekel och har länge varit en av de viktigaste arbetsgivarna i 

Karlshamns kommun. Trots att industrin verkar 24 timmar om dygnet med uppåt 600 

skiftanställda och hanterar stora mängder brandfarliga och giftiga ämnen har de en förvånansvärt 

låg brandrelaterad tillbuds- och olycksstatistik; ca 50 automatlarm om året och färre än 10 % av 

dem är riktiga incidenter. Brandskyddet bygger till stor del på tekniska lösningar med primärt 

hårda barriärer som årligen kontrolleras via de så kallade brandsynerna, ett system som 

räddningstjänsten använde sig av fram till 2004 och som AAK sedan tog över, och utvecklade, 

för att kontrollera och besiktiga brandskyddet. Denna rapport har granskat och utvärderat 

brandsynerna under det senaste decenniet i syfte att se hur det systematiska brandskyddsarbetet 

har påverkats av införandet av Lagen om skydd mot olyckor. 

Granskningen har visat att brandsynesystemet på AAK till största del fungerar enligt plan men 

att det finns stora brister i det uppföljande arbetet, primärt hur brandsynerna hanteras efter 

upprättandet; vem som samlar in dem, hur de samlas in och hur de följs upp som helhet. 

Avslutningsvis har det upprättats åtgärdsförslag i form av fyra enkla punkter som enligt min 

uppfattning kommer att utveckla och stärka det systematiska brandskyddet på AAK.  
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Termer och förkortningar 

LSO   – Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

FSO   - Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

RäL   – Räddningstjänstlag (1986:1102) 

RäF   - Räddningstjänstförordning (1986:1107) 

Sevesolagstiftningen  - Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

LBE - Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

PBL - Plan- och bygglag (1987:10) 

Byggnadsverkslagen - Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 

SRVFS   – Statens räddningsverks författningssamling 

§43-anläggning - Anläggning som uppfyller kriterierna i § 43 i RäL 

2:4-anläggning - Anläggning som uppfyller kriterierna i 2 kap § 4 LSO 

 

AAK AB   – Koncernen AarhusKarlshamn AB 

AAK   – AarhusKarlshamns fabrik i Karlshamn 

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

Brandskydd  - Hårda och mjuka barriärer vars syfte är att minska risken och/eller 
konsekvensen av brand 

Brandskyddsarbete - Åtgärder för att upprätthålla och förbättra brandskyddet 

SBA  - Ett välplanerat, konsekvent och lärande brandskyddsarbete 

 

Brandsyn 

AarhusKarlshamn 

Brandsyn är en rutin inom AAKs systematiska brandskyddsarbete vars syfte är att 
kontrollera brandskyddet på respektive avdelning. Det skall genomföras två gånger per år i 
samband med den skyddsrond som kontrollerar arbetsmiljön på fabriken.  

Räddningstjänstlagen 

16 § 1pkt RäL (1986:1102) 

Brandsyn skall avse kontroll av brandskyddet vid byggnader eller anläggningar som bestäms 
av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. 
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Inledning 

Bakgrund	
Den första januari 2004 vann Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) laga kraft och 

ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen (1986:1102) som tidigare hade reglerat hur det 

svenska samhället skulle planeras och konstrueras för att skydda människor, miljö och egendom 

från bränder och andra olyckor. I och med införandet av LSO förändrades synen på 

brandskydd och brandskyddsarbete och framförallt synen på den enskildes och myndigheternas 

ansvar för dessa frågor.  

För det enskilda företaget medförde detta en stor förändring då den största delen av ansvaret för 

brandskyddskontroll flyttades från kommunen och räddningstjänsten till företaget självt, som 

hädanefter blev skyldiga att själva kontrollera och ansvara för att de upprätthåller ett gott 

brandskydd. 

AarhusKarlshamn AB i Karlshamn (AAK) har under det senaste seklet haft tillverkning av 

vegetabiliska fetter och fettförädling på västra kajen i Karlshamn. Företaget är en av Karlshamns 

största arbetsgivare och har knappt 600 anställda, varav 180 skiftgående, och en årsomsättning 

på 4,4 miljarder (2009) (121.nu). AAKs primära verksamhet består av förädling av specialfetter 

vilka delvis tillverkas från råvaror och delvis från vegetabiliska oljor som köps in utifrån. 

AAKs verksamhet innebär att de hanterar stora mängder brandfarliga och explosiva produkter 

såsom olja, vätgas, ammoniak, gasol och hexan, trots detta har fabriken aldrig uppnått kraven 

för att vara en Seveso-anläggning. Industrin ligger mycket ogynnsamt ur ett 

brandskyddsperspektiv, mindre än 300 meter öppet vatten till närmsta bebodda bebyggelse och 

knappt 600 meter till centrum (se Figur 1). Trots detta, eller kanske tack vare, har de en 

mycket låg tillbuds- och olycksstatistik som ständigt sjunker; med ungefär 50 automatlarm per 

år och ca 10 % av dessa är incidenter med glödbränder i rörisolering som beror på slitage av 

ledningar och kopplingar och som leder till läckage av het olja in i isoleringen. Företaget har 

under lång tid arbetat förebyggande och innehar ett högt förtroende hos den lokala 

räddningstjänsten och befolkningen i Karlshamn. De har även en heltidsanställd 

brandskyddssamordnare som arbetar med de vardagliga brandskyddsfrågorna. 
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Figur 1 Karta över AAK och centrala Karlshamn från en kommunal riskanalys (2000), radien på 600 meter är från 
ett fiktivt olycksscenario med ammoniakutsläpp. Röd rektangel - Karlshamn torg; Blå - Stadshotellet; Gul 
Blekinge tekniska högskola; Grön - Sternö grundskola 

Syftet med denna rapport är att utvärdera hur det systematiska brandskyddsarbetet fungerar på 

AAK Karlshamn. 

Målet är att granska brandskyddsarbetet före och efter införandet av LSO för att på så sätt 

kunna avgöra om brandskyddsarbetet på AAK Karlshamn har utvecklats positivt eller negativt.  

Denna rapport avgränsar sig till att enbart granska brandsynerna under de senaste tio åren, 

vilket medför att denna undersökning enbart granskar kontrollen och dokumentationen av 

brandskyddet och inte det faktiska brandskyddet. 

Rapporten är uppdelad i två huvudsakliga delar: den första är en jämförelse och analys av de två 

lagrummen Räddningstjänstlag (1986:1102) och Lag (2003:778) om skydd mot olyckor; den 

andra delen är en granskning av brandsynerna på AAK under det senaste decenniet. 
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Metod 

Detta arbete har haft två huvudsakliga inriktningar, å ena sidan en litteraturstudie av de två 

lagrummen Räddningstjänstlagen och Lagen om skydd mot olyckor, och å andra sidan en 

utvärdering av det systematiska brandskyddsarbetet på AAK. 

Litteraturstudien är strikt taget bunden till att söka, läsa och analysera litteratur, såväl rent 

juridiska dokument som rekommendationer och handböcker. Detta måste primärt genomföras 

ur ett juridiskt perspektiv, samtidigt som en ingenjörsmässig tillämpad syn på problematiken 

hela tiden måste ligga i bakgrunden. 

Utvärdering 

Statistik 

En stor del av rapporten bygger på det statistiska underlag som författaren har sammanställt 

under arbetets gång, eller svårigheten med att samla in det. Materialet består av tio års 

brandsyner där ungefär hälften kommer från Räddningstjänsten västra blekinge och andra hälften 

kommer från AAK själva. Det har uppkommit problem i arbetet då det statistiska underlaget 

inte är enhetligt sorterat trots att det i grund och botten beskriver samma sak. Problemen har 

varit att brandsynerna och avdelningarna inte ser likadana ut mellan åren och att det har funnits 

svårigheter att slå ihop dem till gemensamma kategorier som kan beskrivas korrekt statistiskt.  

Intervju 

Under arbetets gång har två kvalitativa intervjuer genomförts. De intervjuade har valts utifrån 

sina uppgifter som brandsynekontrollant och sitt goda engagemang inom brandsynsarbetet. 

Intervjuerna har inte syftat till att resultera i något omfattande statistiskt underlag utan har 

snarare syftat till att ge författaren en insyn i de problem som brandsynekontrollant ställs inför 

och vad de anser om det system som de jobbar inom. Intervjuerna genomfördes som fria 

diskussioner med utgångspunkt i frågorna (Bilaga D) men respondenterna tilläts formulera sig 

fritt och flera följdfrågor och förtydliganden som inte finns representerade i bilagan ställdes.  

Materialet blev mindre än vad som ursprungligen önskades, detta då arbetet genomfördes 

under sommaren och semestertiderna gjorde det svårt att samordna intervjuer under den 

tidsperiod som fanns tillgänglig för detta. Förutom intervjuerna har även ett flertal diskussioner 

med de som är ansvarar för brandskydd och säkerhet på fabriken genomförts.  
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Lagstiftning 

Inledning	

År 2003 antogs Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, som från och med den förste januari 

2004 skulle ersätta Räddningstjänstlag (1986:1102), som antogs 1986  och ersatte den 

föregående brandstadgan som hade funnits sen 1962. Genom att analysera på namnen på dessa 

lagstiftningar kan man se åt vilket håll som synen på brand, risk och säkerhet har utvecklats de 

senaste 50 åren, från en brandlag vidare till en räddningslag och avslutningsvis en lag om skydd 

mot olyckor. 

Historia	

De äldsta svenska brandlagstiftningarna härrör från 1200-talet då det i vissa landskapslagar finns 

regler om skadestånd och påföljder för oaktsamhet, de är sällan samlade utan spridda i lagens 

balkar utifrån vad lagens syfte är; i exempelvis Äldre västgötalagens kyrkobalk står följande 

(Wallner, 2000) 

Brinner kyrka, då skall prästen böta tre marker. Prästen skall svara för framljusen och den för 

bakljusen, som tänder dem. 

(Wallner, 2000, s. 9) 

Vidare kan det i jordabalken läsas om förbud mot att bränna ner olovligt uppförd byggnad 

istället för att riva den, om vem som bär ansvar vid kolmilor och vilka påföljder som gäller för 

en kasevarg (pyroman).  

De flesta lagarna är detaljerade ner till det exakta bötesbeloppet men kunde även vara mer 

generellt skrivna. I Östgötalagen stadgas att den som tänder eld svarar för den tills det att den är 

släckt medans följande lag, som till och med är formulerad som ett scenario, kan läsas i 

Upplandslagen (Wallner, 2000). 

Nu tröska drängar i lada, och den eld de hava burit in blir högre än den bör vara. Brinner upp 

båd säd och lada, då skall han bjuda vådaverksed av aderton män och vådaverksbot på sju 

marker. Är bonden eller hans son inne i ladan, då skall det icke gäldas varken ed eller böter. 

(Wallner, 2000, s. 9) 

Det finns många fler exempel men de har alla det gemensamt att de reglerar skadestånd som 

uppstår när en person har hanterat eld och detta har drabbat en andra part (enskild person eller 

allmänheten). I lagen ovan sägs det att en dräng blir skadeståndsskyldig mot sin bonde om han 

bränner ner bondens egendom men om bonden själv är närvarande anses han själv vara 

ansvarig för att hans egendom förstörts. 
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Under denna period utvecklades det särskilda stadslagar, då det inte ansågs rimligt att ha samma 

lagar på landsbygden som i städerna. Det är i stadslagarna som det för första gången börjar 

finnas antydningar till förebyggande arbete i form av byggnadstekniska lösningar. I enstaka fall 

finns det lagar som berör ärilar (eldstäder) och i Visbys stadslag från ~1350 finns en paragraf om 

att smedjor inte får anläggas i närheten av befintlig bebyggelse; men än så länge är det 

fortfarande påföljder för oaktsamhet som dominerar lagtexterna.  

I mitten av 1300-talet inleddes arbetet med en rikstäckande gemensam stads- och landslag för 

att ersätta de gamla separerade stads- och landskapslagarna. Det hade blivit ett problem att olika 

städer och byar kunde ha olika lagstiftningar, så en nämnd tillsattes för att sammanföra de 

befintliga lagarna till en enhetlig riksomfattande lag. 

Den nya lagen, som är känd som Magnus Erikssons allmänna lands-/stadslagar, var fortfarande 

uppdelad i en stadslag för städerna och en landslag för landsbygden men var mer lik det som vi 

kallar lagstiftning idag. Det finns fortfarande inget som liknar det som vi idag kallar 

brandlagstiftning men lagarna blev ändå ett stort framsteg för den svenska brandsäkerheten då 

de innebar att hela landet för första gången fick ett gemensamt minimikrav. I Sveriges städer 

blev det varje fastighetsägares skyldighet att hålla med utrustning för brandsläckning 

(exempelvis en sju meters stege, en vattentunna och en 12 alnar lång brandhake); den som inte 

kunde uppvisa brandutrustningen vid de återkommande brandsynerna, fyra gånger per år, fick 

böta. 

Magnus Erikssons lagar revideras och bytte namn till och från genom åren fram till 1734 då 

Sveriges rikes lag, som fortfarande är den gällande, trädde i kraft. Under 1600-talet utvecklade de 

större städerna så kallade brandordningar som skärpte och ökade detaljnivån i lagen. Först ut 

var Göteborg stad som 1639 införde ett system där staden delades in i sektioner som var och en 

fick en brandmästare som tillsammans med sju assistenter ansvarade för att brandsäkerheten 

upprätthölls i respektive sektion. Brandmästarna hade till ansvar att kontrollera att varje 

markägare hade föreskrivna brandredskap, att skorstenarna blev rengjorda fyra gånger per år av 

skorstensfejarmästare och att det inte fanns några upplag av beck eller tjära inom stadens 

gränser. Vidare innehöll brandordningen instruktioner om hur skorstenar skulle muras, det 

sattes upp krav för hur det skulle mura i trähus respektive i stenhus samt att alla stadens 

skorstenar skulle muras upp till en viss minimihöjd.  

Sveriges rikes lag som antogs 1734 var rikstäckande men brandskyddsreglerna gällde primärt 

landsbygden, städernas brandordningar ansågs ge städerna ett bra regelverk. Den första 

heltäckande brandstadgan för samtliga svenska städer kom 1874. 1874 års brandstadga medförde 
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en skyldighet för samtliga svenska städer att hålla sig med en brandkår och den första 

rikstäckande brandstadgan utkom 1923 men det var först 1944, i andra världskrigets 

eftersvallningar, som det blev ett krav att varje svensk kommun skulle ha en brandkår. 1962 

kom en ny brandlag som för gott fasade ut skillnaden mellan städer och landsbygd, från och 

med nu skulle samma lag gälla i hela riket. Brandbefälen fick en bättre och mer normaliserad 

utbildning, vilket bland annat resulterade i en bättre brandsynsverksamhet i hela landet och 

därmed ökade även det förebyggande arbetet.  

Med tiden utökades brandkårernas arbetsuppgifter till att inkludera andra olyckor än bara 

bränder vilket resulterade i 1974 års brandlag. Den nya lagen innehöll möjligheten och 

skyldigheten för brandkårer att agera även vid andra olyckor än bränder. Detta innebar i 

praktiken ingen större skillnad för brandkårerna som redan till stor del jobbade enligt denna 

princip men det innebar en klar skiftning och modernisering på synen på vad en 

brandlagstiftning bör innehålla.  

Räddningstjänstlagen	

Räddningstjänstlagen antogs i december 1986 och vann laga kraft 1 januari 1987, då den ersatte 

den tidigare Brandlagstiftningen (SFS 1974:80). Den nya lagen hade sitt ursprung i en förändrad 

syn på brandkårernas arbetsuppgifter och syfte, det hade under flera år sett att de kommunala 

brandkårernas arbetsuppgifter hade förändrats, det blev allt vanligare att de kallades ut till andra 

uppgifter och olyckor än just bränder. Trafikolyckor, översvämningar, drunkningar och lättare 

akutsjukvård utgör en majoritet av utryckningarna och i kombination med ett högre och bättre 

förebyggande arbete blev just brandbekämpningen en mindre viktig del av arbetet. Detta blev 

en positiv utveckling då de kommunala resurserna kunde utnyttjas effektivare och samtidigt 

minska olycks- och skadestatistiken i samhället.  

Definitioner		

1§ Räddningstjänstlagen 

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och 

bedrivas. 

I lagen finns också bestämmelser om olycks- och skadeförebyggande åtgärder, om sanering efter 

utsläpp av radioaktiva ämnen, samt om rättigheter och skyldigheter för enskilda. Lag (1992:11). 

I 1§ räddningstjänstlagen definieras och beskrivs vad lagen omfattar och i princip finns det två 

huvudsakliga områden, räddningstjänst och förebyggande arbete. Lagen behandlar primärt 
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räddningstjänstens organisation samt de kommunala och statliga förpliktelserna i samband med 

dessa, vidare definieras vad som menas med räddningstjänst samt förebyggande arbete.  

 

2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall 

svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa 

skador på människor eller egendom eller i miljön. 

… Lag (1992:97). 

7 § Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador 

till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- och skadeförebyggande 

verksamhet i kommunen. 

41 § Ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla 

utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i 

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

till följd av brand. 

Utifrån dessa lagar kan följande definitioner formuleras: 

 Räddningstjänstarbete är alla de insatser som samhället håller i beredskap för att kunna 

agera i en nödsituation som den enskilde inte kan hantera själv.  

 Förebyggande arbete är den enskildes skyldighet att upprätta och upprätthålla ett skäligt 

brandskydd på de objekt som de äger och förvaltar; samt kommunens skyldighet att 

understödja och övervaka sådan verksamhet. 

I Räddningstjänstlagens första paragraf skiljs det på skadeförebyggande och olycksförebyggande 

verksamhet. Olycksförebyggande syftar till att minska sannolikheten för att brand eller olyckor 

skall kunna uppstå, detta kan ske via såväl hårda som mjuka barriärer. Skadeförebyggande 

arbete strävar efter att begränsa skadorna av en olycka om och när den väl inträffar. I det rent 

praktiska arbetet är det viktigt att ta hänsyn till båda och lagstiftaren har poängterat detta 

genom att nämna båda i de inledande bestämmelserna men det finns dock inget syfte att 

särskilja dem i denna rapport så hädanefter kommer båda att inkluderas i begreppet förebyggande 

arbete.  
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Den	enskildes	skyldighet	

Då fokus flyttas mer och mer mot det förebyggande arbetet och byggnadstekniska lösningar på 

brandproblematiken, blir en av de naturliga följderna att den enskilde får ett större och större 

ansvar för den fastighet som denne äger/förvaltar. 

I räddningstjänstlagens 41§ står följande  

41 § Ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla 

utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i 

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

till följd av brand. 

Denna lag lägger en skyldighet på alla fastighetsägare och innehavare att upprätthålla ett skäligt 

brandskydd för släckning och livräddning. Detta innebär att alla, från radhusägare till 

processindustribolag, måste upprätta ett skäligt brandskydd; lagen är ur den synvinkeln mycket 

uttömmande och samtidigt helt intetsägande.  

Vad som är skälig omfattning och framförallt vad som är en skälig kostnad kan variera mycket från 

fall till fall; för villaägare kan det innebära brandvarnare, medan det för processindustrin kan 

innebära tillgång till VMA2 och egen brandkår. Detta innebär att lagstiftaren har tagit ett 

principbeslut att det ska vara säkert att bo och vistas i en fastighet i Sverige men sedan 

överlämnat till myndigheterna att tolka ner detta till konkreta krav. Räddningsverket har under 

lång tid gett ut råd och handböcker för hur Räddningstjänstlagen ska tolkas och har genom 

utbildning av de officiella tillsyningsmännen byggt upp ett regelverk för vad som gäller inom 

Sveriges gränser. Dessa råd och regler är ofta en sammanställning av olika lagstiftningar som alla 

behandlar brand- & skyddsfrågor och beslut enligt dessa kan, liksom alla myndighetsbeslut, 

överklagas och avgöras i domstol (även om detta är ovanligt). 

Rent byggnadstekniskt är det inte Räddningsverket utan Boverket som med stöd av Plan- och 

Bygglagen och Byggnadsverkslagen3 som satt upp regelverk för hur det ska byggas och vilka 

krav som ställs på byggnader i Sverige. I Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets 

konstruktionsregler (BKR) ger Boverket ut konkreta råd och krav på hur byggnader ska 

konstrueras brandsäkert, hur utrymningsvägar ska anläggas samt vilka specifikationer som gäller 

för olika bygg och inredningskrav.  

                                            
2 Viktigt meddelande till allmänheten 

3 Plan- och bygglag (1987:10) respektive Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 
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Trots detta är det den kommunala räddningstjänsten, med stöd av räddningstjänstlagen och 

Räddningsverket, som står för tillsyn och kontroll av efterlevnad av lagen.  

Myndigheternas	skyldighet	

Kommunerna är den myndighet som har det största ansvaret för det vardagliga arbetet enligt 

Räddningstjänstlagen.  

Räddningstjänst 

2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall 

svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa 

skador på människor eller egendom eller i miljön. 

... Lag (1992:97). 

När det i vardagligt tal talas om räddningstjänst brukar den kommunala räddningstjänsten, 

”brandkåren”, åsyftas men som beskrevs i förra kapitlet står begreppet räddningstjänst dock för 

något mycket mer specifikt än en typ av organisation. Ur strikt juridisk mening är det en 

arbetsuppgift som varje svensk kommun, och vissa statliga myndigheter, har och som medför 

en skyldighet att hålla i beredskap vid nödsituationer. De kommunala räddningstjänsternas 

arbetsuppgifter regleras mycket utförligt i lagen, och i motsvarande förordning, där 

räddningstjänstens organisation beskrivs och de anställdas kompetens regleras.  

Förebyggande arbete 

Förebyggande arbete åsyftar, som tidigare nämnts, såväl olycksförebyggande som 

skadeförebyggande arbete. 

Myndigheternas, i det här fallet räddningstjänstens, förebyggande arbete handlar enligt 

räddningstjänstlagen främst tillsyn och kontroll; den primära uppgiften utgår från att årligen 

genomföra kontroller av fastigheter, såväl privata som företagsägda. I räddningstjänstlagens 15:e 

paragraf definieras vad som egentligen avses med förebyggande arbete för kommunerna. 

15 § En sådan nämnd som avses i 10 § skall svara för att brandsyn och sotning utförs 

regelbundet. Lag (1991:1663). 

Kontrollen hos den stora massan sker genom sotning (vilken definieras i 17 §), då rökkanaler 

är, och har rent historiskt, varit en av de större brandkällorna i bostäder. Förutom själva 

sotningen ska skorstensfejarmästaren dessutom granska skorstenar och tak med därtill hörande 

byggnadsdelar (utdrag ur 17 § RäL), vilket innebär att även byggnaden och dess konstruktion 

granskas ur ett brandsäkerhetsperspektiv. I kombination med att varje byggnad granskas vid 
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byggansökningsprocessen anses detta ge ett grundläggande brandskydd för samtliga fastigheter 

inom rikets gränser. I dagens samhälle, där det finns elektronik i varje rum, och där kaminer 

och kakelugnar har blivit mer av en lyxinredning kan det dock diskuteras huruvida skorstenar 

fortfarande är de primära tändkällorna i en bostad; denna diskussion ligger visserligen utanför 

den här rapportens avgränsningar men visar ändå lite på hur brandskyddets förutsättningar 

förändras över tiden och förklarar även varför lagstiftningen som reglerar brandskyddet måste 

förändras och utvecklas.  

16 § Brandsyn skall avse kontroll av brandskyddet vid byggnader eller anläggningar som bestäms 

av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. En myndighet som utövar tillsyn enligt 

54 § kan besluta om brandsyn också i andra fall. 

   Brandsyn skall förrättas av särskilda brandsyneförrättare som utses av den kommunala 

nämnden. Lag (1991:1663). 

Hos företag brukar kontrollen av brandskydd snarare syfta på brandsyner än på sotning, även 

om sotning givetvis också är aktuellt för vissa företag. Vanliga kontorslokaler fungerar närmast 

som bostäder och kontrolleras primärt vid bygglovsansökningar och anses därefter vara 

godkända. Om företagen däremot ägnar sig åt brandfarlig verksamhet i någon form, oavsett om 

det är bensinmack eller processindustri, kan (och bör) räddningstjänsten genomföra brandsyner. 

Om företaget dessutom uppfyller kriterierna för en så kallad §43-anläggning, får de därmed 

även fördjupade skyldigheter. 

43 § Vid en anläggning, där verksamheten innebär fara för att en olyckshändelse skall orsaka 

allvarliga skador på människor eller i miljön, är anläggningens ägare eller innehavare skyldig att i 

skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta 

erforderliga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. 

   Detsamma skall gälla flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9 § första stycket luftfartslagen 

(1957:297). 

En vanlig avgränsning som räddningstjänster i Sverige har infört är att brandsyner genomförs på 

§43-anläggningar i allmänhet och i övriga fall enbart när det har funnit synnerliga skäl för detta. 

Om ett företag har en mycket farlig verksamhet som en processindustri eller bensinmack, måste 

företaget upprätta planer och får räkna med återkommande kontroller. 

De flesta brandsyner som genomförs med stöd av räddningstjänstlagen kontrollerar 

brandskyddet men vad som är brandskydd och vilka praktiska krav som kan ställas hittas, som 

redan konstaterats, inte primärt i Räddningstjänstlagen eller i Räddningstjänstförordningen 

utan i andra lagstiftningar som Plan- och Bygglagen, Byggnadsverkslagen eller Lagen om 
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brandfarliga och explosiva varor. Detta ställer stora krav på räddningstjänsternas 

brandsyneförrättare som inte bara måste ha en bra insyn i vad som är brandfarligt och vad som 

är brandkänsligt och hur detta ska förebyggas, utan även vilka krav och regler som de facto 

finns. Det är på grund av denna problematik som lagstiftaren har definierat, i den faktiska 

lagtexten, vilka kunskapskrav som ska innehas av en brandsyneförrättare och har dessutom ställt 

ett krav på att alla som ska genomföra brandsyner ska vara utbildade och examinerade av 

Räddningsverket. Detta är inte bara en garant för att alla som genomför brandsyn har en god 

grundkompetens utan är också ett effektivt verktyg som ser till att det blir en någorlunda 

homogen nivå på hela landet. 

Lagen	om	skydd	mot	olyckor	
Den nuvarande lagstiftningen, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med tillhörande 

förordning, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, som vann laga kraft 1 januari 2004 har 

en helt ny inriktning där den enskildes ansvar betonas. LSO är mer modernt skriven med 

kapitelindelning, mindre detaljstyrning och tydligare ansvarsfördelning mellan olika aktörer.  

Lagens	struktur 

Den nya lagen är skriven i ett modernare språk, även paragrafer vars innebörd knappt har 

ändrats har delvis skrivits om för att få ett modernare och mer lättförståligt språk. 

De nya kapitlen har gjort det lättare att finna det som söks men ger även en fingervisning om 

de nya prioriteringarna som gäller i och med den nya lagen; kapitel 1 är i vanlig ordning 

definitioner, detta följs av den enskildes ansvar (såväl inom olyckor som brandskydd), först 

därefter kommer det offentliga ansvaret i form av kommun, landsting och stat och 

avslutningsvis kommer kompletterande kapitel som behandlar mer detaljstyrning samt uppgifter 

och situationer utanför det normala vardagsarbetet.  

Definitioner	

1.1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt 

skydd mot olyckor. 

Redan i LSOs första paragraf markeras skillnaden mellan denna nya lag och de tidigare brand- 

och räddningstjänstlagarna. Tidigare lagstiftningar har tagit avstamp i brandskydd eller 

räddningstjänst och lagtexten har byggts upp runt en etablerat samhällsinstitution på ungefär 

samma sätt som Polislagen, fast i det här fallet brandväsendet. Dock har lagstiftaren i den nya 
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författningen gått mer mot en funktionsinriktad lagstiftning där fokus ligger på författningens 

grundsyfte och den enskildes ansvar snarare än på den offentliga förvaltningens skyldigheter. 

Den	enskildes	skyldighet	

2.2 § 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. 

Denna text är i princip oförändrad mot vad som stod i Räddningstjänstlagens 41:a paragraf. 

Den är något omskriven där ordet innehavare är utbytt mot nyttjanderättshavare men i övrigt är 

lagen i princip den samma, vilket innebär att lagstiftaren ansåg att denna lag fortfarande var bra 

men man har valt att lyfta fram den som en av de primära lagtexterna. 

2.3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller 

konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig 

form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter 

som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. Är det fråga om sådana anläggningar 

som avses i 4 § skall i stället den om utövar verksamheten på anläggningen se till att en 

redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar 

verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.  

Redogörelsen skall lämnas in till kommunen. 

Denna lag är helt ny inom brandlagstiftningen och kommer utifrån ett behov som uppstod då 

brandsynerna i räddningstjänstlagen togs bort. För att kommunen ska ha möjlighet att kunna 

kontrollera och genomföra tillsyn enligt lagen har det införts ett krav på att alla ägare av 

fastigheter där det förekommer brandfarlig verksamhet måste lämna in en 

brandskyddsdokumentation till kommunens ansvariga nämnd. Om verksamheten dessutom 

uppfyller kraven för en 2.4-anläggning går detta ansvaret över till företaget som ägnar sig åt 

verksamheten, och inte fastighetsägaren. 

Detta är en av de stora och principiella förändringarna i den nya lagstiftningen där den nya 

prioriteringen syns mer konkret, istället för att räddningstjänsten ska kontrollera brandskyddet 

är företagen själva skyldiga att upprätta ett gott brandskydd och kommunen har enbart till 

uppgift att kontrollera att de uppfyller detta krav. I det vardagliga arbetet har detta inneburit en 

stor skillnad för såväl ägare av fastigheter som för räddningstjänster och privata 

brandkonsultbolag. 
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2.4 § Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga 

skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på 

anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och 

egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.  

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i 

första stycket.  

Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt 6 kap. 8§ 

första stycket luftfartslagen (2010:500). 

Denna paragraf har mycket gemensamt med den gamla 43§ i RäL, fast med en distinkt 

skillnad. Andra stycket är helt nytt och det är en konsekvens av att brandsynerna har tagits bort, 

vilket har medfört en skyldighet att upprätta riskanalyser för all farlig verksamhet i hela Sverige. 

Detta har delvis redan varit ett krav sedan tidigare då de flesta farliga verksamheter även regleras 

av andra lagstiftningar såsom miljölagstiftningen, LBE och Sevesolagstiftningen, där det länge 

har funnits krav på riskanalyser. Varför lagstiftaren har ansett att det har blivit nödvändigt att 

även kräva riskanalys enligt LSO skulle kunna förklaras med att detta ger kontinuitet och att 

det är bra att ha en översiktlig riskanalys under vilken de mer specifika kemiska och explosiva 

riskanalyserna kan sammanställas.  

Det förebyggande brandsynearbetet enligt räddningstjänstlagen, fungerade rent praktiskt så att 

räddningstjänsten årligen kontrollerade alla §43-anläggningar, en uppgift som tog upp många 

arbetstimmar och som på många platser i landet följdes av en städa för dagen -mentalitet då allt 

gjordes i ordning inför inspektionen. I den nya lagen har all skrivning om brandsyn tagits bort i 

syfte att ersättas med en plikt för den enskilde att konsekvent ägna sig åt systematiskt 

brandskyddsarbete och en konsekvens av detta är att lagstiftaren har behövt reglera hur 

dokumentationen ska förändras, vilket har lett till krav på helomfattande riskanalys. 

Kommunens	skyldigheter	

3.1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till 

att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras 

ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande 

verksamhet.  
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Den första paragrafen i tredje kapitlet sätter en ram för övriga lagar i kapitlet att förhålla sig till, 

genom att förklara syftet och målet med lagen är det lättare både att tolka och förhålla de andra 

paragraferna till varandra. Det viktiga som poängteras är att kommunen ska verka för 

förebyggande arbete men att detta på intet sätt inskränker någon annans ansvar, vilket medför 

att en kommun inte kan fortsätta i gamla spår med brandsyner som tidigare utan måste 

reformera arbetet.  

Andra stycket poängterar hur viktigt det är med samverkan över de naturliga gränserna, och att 

det är bättre att ett flertal kommuner samverkar för att få ett bättre förebyggande arbete.  

3.2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den 

enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.  

Detta är ett egentligen rätt enkelt stycke som kan verka som en självklar del av en myndighets 

uppgifter, men som dock medför en hel del komplexa problem för kommuner runt om i 

landet. Det är en sympatisk och praktisk formulering som hjälper kommunerna att inte bara 

vara en myndighetsutövande instans utan ger även lagstöd att komma med råd och 

förbättringsförslag, vilket är en funktion som räddningstjänster traditionellt sett är väldigt bra 

på. Problemet med detta är att kommuner enligt konkurenslagstiftningen4 inte får konkurera 

på olika villkor, utan måste ta ut marknadsenliga priser på varor och tjänster. Den h

problematiken har tacklats olika i olika kommuner men en vanlig väg att gå är att kommunen 

slutar med all försäljning av varor och tjänster och avgränsar sig till att ge ut broschyrer och 

enbart uppfyller paragrafen vid förfrågan snarare än att aktivt försöka sprida tjänster av den 

typen som företag kan tjäna pengar på. 

är 

                                           

3.3 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet 

skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och 

som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande 

verksamhet är ordnad och hur den planeras.  

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.  

… 

Sveriges kommuner är skyldiga att aktivt arbeta förebyggande för att motverka olyckor, genom 

att göra detta kan en kommun verka som ett föredöme för de människor och företag som 

verkar inom kommungränserna, genom att aktivt arbeta förebyggande uppmuntrar 

 
4 3 kap 27§ Konkurrenslag (2008:579) 

 14 



förvaltningen till ett gott brandskyddsarbete och får därmed en bättre miljö för människor att 

leva och verka i. För att uppmuntra detta och motverka stagnation av brandskyddsarbetet inom 

kommunen har det skrivits in som krav att handlingsplanen ska uppdateras kontinuerligt så att 

kommunerna inte ska kunna upprätta en plan och sedan nöja sig med den under lång tid. För 

att detta ska fungera måste det dock finnas drivande personer som prioriterar detta område och 

som ser till att planen de facto utreds och uppdateras varje mandatperiod och inte bara klubbas 

igenom från år till år.  

3.4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta 

förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill 

hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed 

jämförbara utrymmen.  

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna 

fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från 

brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första 

stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt 

(brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning 

uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler. 

Det har länge funnits en informell uppdelning av den del av det förebyggande arbetet som 

behandlar kontroll. De ”vanliga” privata byggnaderna har brandskyddskontrollerats genom 

skorstensfejarväsendet som vid årlig besiktning av skorstenar även haft som skyldighet att 

kontrollera intilliggande byggnadsdelar, i kombination med att alla byggnader ska kontrolleras 

enligt PBL och Byggnadsverkslagen i bygglovsansökan har det ansetts att ett fullgott 

brandskydd upprätthållits i landet. För företag har det utöver ovanstående även funnits fler 

kontroller i mån av behov för de företag som ägnar sig åt brandfarlig verksamhet har det funnits 

ett krav på årlig brandsyn och för företag som ägnar sig åt ”annan farlig verksamhet” har det 

dessutom krävts en mer grundlig tillsyn där det har ställts krav på andra förebyggande 

egenskaper än brand. Formellt sett har samtliga ovanstående regler gällt för varje juridisk person 

i Sverige men det har inte ansetts motiverat att hålla brandsyner för privata villor utan 

sotningen med tillhörande kontroll har ansetts tillräckligt. 

Avslutningsvis vill jag ta upp en sista paragraf för att än en gång markera förändringen som har 

skett i synen på brandskydd och framför allt den juridiska synen på denna.  

11 § En kommuns uppgifter enligt denna lag skall fullgöras av en eller flera nämnder. 
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Ingenstans i det tredje kapitlet, där förebyggande arbete behandlas, nämns ordet räddningstjänst 

utan allt är beskrivet såsom varande kommunens skyldighet. Det talas om kommunens och den 

enskilda nämndens skyldigheter, detta är en stor skillnad mot räddningstjänstlagen där hela 

lagrummet kretsade runt räddningstjänsten och dess arbetsuppgifter. Räddningstjänsten har 

visserligen alltid beskrivits som en kommunal nämnd vars uppgift har varit att utföra 

kommunens skyldigheter enligt räddningstjänstlagen men med den nya formuleringen där det 

skiljs på räddningstjänst och brandförebyggande arbete kan det ge möjligheter till helt nya 

organisationer.  

 Rent juridiskt innebär detta att det är fritt fram för en kommun att koppla bort det 

förebyggande arbetet från räddningstjänsten.   

Om en kommun vill, skulle den kunna lägga ansvaret av det förebyggande arbetet på en annan 

avdelning eller nämnd som kommunen anser representerar arbetet bättre. De flesta uppgifter 

som har med brandförebyggande arbete att göra har med byggteknisk konstruktion att göra 

och de flesta krav som ställs på byggnadsverk har inte sitt stöd i LSO utan i BBR och BKR5. 

Detta medför en potentiell möjlighet att lägga över ansvaret av brand- och olycksförebyggande 

arbete på exempelvis byggnadsnämnden då det är där alla bygglov behandlas och det är där en 

stor del av den kommunala expertisen inom byggnads- och arkitektoniska frågor finns. 

De stora nackdelarna med detta skulle vara att man lyfter bort de stora teoretiska kunskaperna 

från räddningstjänsten och då kvarstår enbart den operativa verksamheten, vilket visserligen 

skulle kunna leda till en specialisering men på det stora hela skulle det nog vara till 

räddningstjänstens nackdel att splittra upp verksamheten mer än vad den redan är. En 

gemensam organisation medger ökad kontakt mellan det vardagliga skyddsarbetet och det 

skarpa akuta skedet när en olycka har skett. 

För en villabrand eller för en trafikolycka skulle ovanstående scenarion inte spela någon större 

roll men när det kommer till att upprätthålla ett effektivt skydd och akutberedskap på en större 

industri är kunskapen och den personliga kännedomen om en plats ovärderlig. Dessutom är 

den praktiska kunskap och erfarenhet som finns hos brandmän och den operativa ledningen på 

räddningstjänsterna till stor hjälp i det dagliga förebyggande arbetet, det är där som en stor del 

av kunskapen om hur det faktiskt fungerar ute i verkligheten finns. 

                                            
5 Boverkets byggregler och Boverkets Konstruktionsregler 
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Systematiskt brandskyddsarbete på AAK 

Det systematiska brandskyddsarbetet på AarhusKarlshamn AB fabrik i Karlshamn har utvecklats 

under lång tid och den senaste stora förändringen kom i och med Lagen om skydd mot 

olyckors inträde.  

Då industrin är en kemisk processindustri med mycket giftiga, brandfarliga och explosiva 

ämnen ställs stora krav på säkerheten och säkerhetssystemen. Industrin har tidigare uppfyllt 

kraven för att vara en §43-anläggning och har därmed genomgått en årlig brandsyn av 

räddningstjänsten i Karlshamns kommun men trots de stora mängderna av kemikalier som 

AAK hanterar har de aldrig uppfyllt kraven för att vara en Seveso-anläggning. 

Merparten av brandskyddet på fabriken består av hårda barriärer i form av tekniska 

brandskyddslösningar såsom brandlarm, sprinklersystem och brandcellsuppdelningar. Hårda 

barriärer är dock helt meningslösa om det inte finns gedigna mjuka barriärer i form av regler, 

rutiner och kontroller som reglerar hur människorna inom organisationen ska agera; det är 

inom detta område som rapporten är avgränsad till då den fokuserar på kontrollsystemen för det 

tekniska brandskyddet, de så kallade brandsynerna. 

Brandsyner	i	teorin	

Målet med denna rapport är att se över AAKs rutiner för brandskyddskontroll, med andra ord: 

hur väl fungerar uppföljning och kontroll av brandskyddsarbetet, detta görs genom brandsyner 

som nuförtiden genomförs några gånger per år. 

Före	LSO	

Skyddsrond 

Liksom alla andra arbetsplatser i Sverige är AAK underställd arbetsmiljölagstiftningen6 och har 

därmed skyldigheter mot staten och sina anställda att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor, detta 

är en process som på större företag och industrier ofta drivs på av fackföreningar, vilket även är 

fallet på AAK. Det finns ett väl utformat system för hur ofta avdelningarna ska genomföra 

skyddsronder, vad som ska kontrolleras och hur dessa ska följas upp.  

                                            
6 Arbetsmiljölag (1977:1160) 
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I intervjuer med fackligt anslutna och avdelningschefer har det framkommit att de länge har 

sett det som sin skyldighet att under skyddsronderna även se över brandskyddet. Det har ansetts 

som en självklarhet att en arbetsmiljökontroll på en avdelning givetvis inkluderar kontroll av att 

brandsläckare är på sin plats, att utrymningsvägar inte är blockerade eller dåligt utmärkta. Detta 

är givetvis föredömligt och det är betryggande att de som är ansvariga för arbetsmiljön gör 

denna koppling mellan brandsäkerhet och arbetsmiljö, detta innebär att samtliga avdelningar på 

AAK fick en ytlig brandskyddskontroll fyra gånger per år redan innan LSO infördes; vi 

återkommer till detta senare.  

Räddningstjänstens brandsyn 

Då AAK uppfyllde kraven för en §43-anläggning innebär detta att räddningstjänsten i 

Karlshamn årligen har genomfört brandsyn på industrin, vilka har följt ett bestämt mönster. 

- Under hösten har räddningstjänsten kontaktat AAK7 och planerat in brandsyner för 

enskilda avdelningar under december månad 

- Räddningstjänsten genomför brandsyn enligt protokoll (checklista) samt med fria 

kommentarer 

- Räddningstjänsten har sammanställt brandsynerna och skickat tillbaka protokollen med 

såväl krav som rekommendationer på hur säkerheten kan förbättras. 

Den cyniske kan se ett problem i att brandsyner planeras in och schemaläggs flera månader i 

förväg. Detta är givetvis en rimlig kritik men den typ av brandsyn som krävs för en industri av 

AAKs storlek går inte att genomföra i en flygande kontroll, dessutom kontrollerade inte 

räddningstjänsten de enskilda barriärerna så mycket som de kontrollerade att de var 

underhållna.  

Brandsynerna genomfördes till stor del enligt ett fast brand- och tillsynsprotokoll (Bilaga A), 

protokollet är mycket enkelt uppbyggt och utgår inte från att personalen från räddningstjänsten 

ska bocka av brandsläckare en efter en utan grundfrågan är ”Finns det planer för kontroll av:”, 

följt av en punktlista. Checklistan är mycket översiktlig och innehåller till stor del bara 

generella stödord som är menade att passa på samtliga avdelningar, vilket inte är ett problem så 

länge det är medvetna proffs som ska leda brandsynen och som kan se längre än vad den korta 

punkten bokstavligen pekar på. 

                                            
7 Eller Karlshamns AB som företaget hette fram till 2005 
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Det har alltså inte ansetts vara relevant att räddningstjänsten själv ska kontrollera de fysiska 

barriärerna utan det viktiga är att det på varje avdelning har funnits rutiner för hur barriärerna 

ska kontrolleras. Detta är en rimlig utgångspunkt då den utgår från de anställdas egna behov av 

brandskydd och det genererar även ett brandskyddssystem där brandskyddet kontrolleras över 

tiden och inte enbart vid en tidpunkt per år. Det kan dock konstateras att trots att protokollen 

är formulerade som en kontroll av besiktningssystem innehåller de allt som oftast kommentarer 

om nivån hos enskilda barriärer, allt ifrån brandsläckare och utrymningsvägar till skyltning och 

övningsrutiner. 

En intressant del av brandsynerna är de fria kommentarerna; då det i många av brandsynerna finns 

kommentarer och tankar som sträcker sig utanför checklistan. En del av dessa är förtydliganden 

om vad som döljer sig i checklistans ja och nej, en del är förslag på hur någon enskild barriär 

ska kunna förbättras men det förekommer även skarpa påtalanden om faktiska brister som ska 

rättas till under hot om förläggande. 

Vad som däremot saknas i de protokoll som har legat till grund för denna rapport är vad som 

faktiskt menas med ”planer för kontroll av”. Det finns nämligen ingen koppling till vilka krav 

som har ställts på avdelningarna för att de ska bli godkända i kontrollen. Sannolikt har det 

fungerat så att brandsyneförrättaren har kontrollerat samtliga barriär på avdelningen, såväl hårda 

som mjuka, med hjälp av den officiella checklistan som handledning men även fört 

anteckningar på egen hand som sedan har legat till grund för övriga utlåtanden. I och med att 

avdelningarna själva har utfört en form av brandskyddskontroll under flera decennier, genom 

skyddsronderna, är en inte helt orimlig tanke att det är dessa kontroller tillsammans med det 

faktiska tillståndet på avdelningen vid kontrollen som ligger till grund för utslaget vid 

brandsynen. 

Efter	LSO	

När Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft förändrades en stor del av kraven för 

brandskyddsverksamheten i Sverige, för AAK och räddningstjänsten i västra blekinge innebar 

detta att det behövdes nya system som överensstämde med den nya författningen. Under 2004 

fortsatte brandsynerna och brandskyddsarbetet som tidigare medan de nya reglerna utvärderades 

och nya riktlinjer kunde utvecklas.  

I den nya författningen har de gamla brandsynerna ersatts med nya skyldigheter såväl för 

räddningstjänsten i egenskap av myndighetsutövare som för AAK som enskild. För AAK 

innebär den nya författningen att de numer är skyldiga att upprätta och lämna in en skriftlig 
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redogörelse för fabrikens totala brandskydd till kommunen enligt 2.3§ LSO samt upprätta en 

sammanställd riskanalys för fabriken i sin helhet och lämna in till kommunen enligt 2.4§ LSO. 

Dessa skriftliga analyser är menade att ligga till grund för kommunens bedömning och fortsatta 

tillsyn av industrin (Diamant, 2011).  

Kommunens (hädanefter räddningstjänsten) skyldigheter har förändrats genom att brandsynen 

nu har ersatts med tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO. Den stora skillnaden här är att räddningstjänsten 

numer har som skyldighet att kontrollera att AAK fullgör sin plikt att upprätthålla ett 

systematiskt brandskyddsarbete, vilket innebär att de inte ska gå omkring och kontrollera 

enskilda brandsläckare utan snarare att se över de planer och rutiner som AAK upprättar.  

Brandsyn 

För att upprätthålla brandskyddet på industrin har AAK infört ett eget brandsynssystem där 

brandskyddskontroll nu officiellt har lagts till i de återkommande skyddsronderna. 

Grundtanken är att avdelningarna minst två gånger per år ska, i samband med skyddsrond, även 

ha med sig ett extra protokoll som täcker brandskyddsfrågor (Bilaga B). Detta protokoll är 

framtaget utifrån de checklistor som räddningstjänsten tidigare använde och har därefter 

utvecklats för att vara mer konkreta och självförklarande för en person som inte arbetar med 

brandskyddsfrågor på daglig basis. På detta sätt kommer brandskyddet att hållas uppdaterat och 

genom att fel upptäcks fortlöpande över tiden kan dessa fel även rättas till snabbt och enkelt 

genom att de avdelningsansvariga lägger in en arbetsorder om att få felet tillrättat; alternativt tar 

upp frågan till diskussion om det gäller en mjuk barriär. 

Vissa felaktigheter som hittas på avdelningsnivå, eller till och med på individnivå, borde snarare 

betraktas som ett fel i säkerhetsledningssystemet och bör snarare tas upp med de brand- 

respektive säkerhetsansvariga på företaget. Dock är denna typ av fel ofta dolda och kommer 

sällan upp till ytan då de kan framstå som sekundära eller till och med helt irrelevanta för den 

enskilde avdelningschefen, det är därför viktigt att brandsynerna skickas vidare till en 

brandskyddssamordnare som kan sammanställa brandsynerna och få en helhetsbild över hur 

brandskyddet ser ut för hela industrin och som kan upptäcka om det finns några generella 

systemfel.  

Principiellt skulle systemet kunna beskrivas som: 

- Brandsyn efter checklista, minst två gånger per år och avdelning 

- Uppföljning på avdelningen 

- Sammanställning och uppföljning av brandskyddssamordnare 
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Figur 2 Principschema över den avsedda rapporteringsvägen för brandsynerna. 

Den grundläggande strukturen i detta system är enkel och logisk; avdelningarna har  ansvaret 

för att kontrollera sina egna områden och åtgärda de fel som upptäcks över tiden och 

brandskyddssamordnaren har ansvar för att vara ett stöd åt avdelningarna samt sammanställa 

statistiken och aktivt söka latenta och genomgående fel som inte kan upptäckas på 

avdelningsnivå. 

Räddningstjänstens ansvar i detta system är att med jämna tidsintervall kontrollera att systemet 

efterföljs, exempelvis i samband med andra inspektioner på fabriken8. Detta förutsätter att AAK 

har brandskyddsdokumentationen väl sammanställd på ett sådant sätt att det går att följa upp 

den effektivt och skapa sig en rättvisande bild av det gångna året.  

Brandsyner	i	praktiken	

Under arbetets gång har författaren samlat in brandsyner från de gångna tio åren för att skapa 

sig en bild av det faktiska brandskyddet och hur väl kontrollsystemet är organiserat. De första 

fem åren, 2000-2004, är från räddningstjänsten och har genomförts enligt Räddningstjänstlagen 

och de sista fem åren är från 2006-2010 och har genomförts av AAK enligt LSO. Det saknas 

brandsyner för år 2005 då det blev ett glapp mellan de två systemen. Detta bör dock snarast 

betraktas som en brist i kontrollsystemet och rapporteringen och inte som en brist av 

brandskyddet under denna tid då det, i denna rapport, inte finns några skäl att ifrågasätta 

brandskyddsarbetet under denna tid.  

För att kunna jämföra de olika systemen har de två brandsyningsprotokollen jämförts och 

rapporteringsfrekvensen från olika avdelningar har sammanställts.  

                                            
8 Då AAK hanterar stora mängder giftiga och explosiva ämnen är de även objekt för fler tillsyner än de i LSO; 

exempelvis Tillsyn enligt 21§ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor  
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Det har medfört vissa problem att protokollen tar avstamp i två olika förutsättningar; det första 

är menat som stödord till brandskyddsexperter (räddningstjänsten) och det andra är avsett som 

en bokstavlig checklista som ska gås igenom uppifrån och ner av de anställda på fabriken. Det 

finns dock många gemensamma punkter som behandlar samma sak och genom att skapa egna 

kategorier och sortera in protokollens punkter under de nya kategorier kan statistik skapas som 

är någorlunda rättvisande. Ett annat problem med de olika förutsättningarna är att 

räddningstjänsten hade en mer översiktlig syn på brandsynerna än vad AAK har idag. Deras 

protokoll är som sagt mer av stödord och deras kontroller var mer inriktade på att försöka hitta 

latenta, dolda och allvarliga fel i såväl rutiner som det tekniska brandskyddet, snarare än 

besiktning av de aktuella barriärerna. Det får antas att de även kontrollerade och 

kommenterade de vardagliga felen som upptäcktes (såsom brandsläckare, utrymningsskyltar 

etc.) men att dessa inte alltid kom ner i protokollot och därmed inte finns representerade i 

denna undersökning. 

Ett annat problem med sammanställningen av statistiken är att det inte finns någon enhetlig 

benämning på avdelningarna, vilket är mycket förvånande. Det framstår som en självklarhet för 

en utomstående att en industri med uppåt 20 avdelningar och över 6009 anställda borde ha en 

enkel och klar struktur, och strukturplan, över vilka avdelningar som finns inom området. 

Trots detta har det under denna undersökning varit svårt att få sammanställa en enhetlig lista 

över vilka avdelningar som finns och hur väl de genomför sina brandsyner. Problemet är att 

avdelningarna, av tradition, delats in efter uppgift och att dessa uppgifter har förändras med 

tiden allteftersom processen utvecklas och förändras. Detta medför att det i dag finns 

avdelningar som består av ett flertal tidigare avdelningar och att det finns flera avdelningar som 

en gång har varit samma; tillsammans med det faktum att avdelningsgränserna inte alltid är lätta 

att definiera rent geografiskt blir det svårt att få en brandteknisk översikt. Det är lätt att 

ifrågasätta hur det dagliga arbetet kan fungera så bra som det faktiskt gör när avdelningarna är så 

svårdefinierade; svaret på den frågan är muntlig tradition hos de anställda. Alla anställda vet vad 

som menas när man säger ”deso” eller ”deodoriseringen” eller ”raffinaderi D” eller ”specraff”, det 

behöver inte förtydligas att det är samma avdelning; på samma sätt som att ingen blir förvånad 

när någon av ovanstående namn dessutom slås ihop med ”hydreringen” som om det vore samma 

avdelning. Detta är inte bara ett problem som inskränker sig till den muntliga 

kommunikationen utan är genomgående genom hela säkerhetsledningssystemet. 

                                            
9 AAK tar årligen även in ett stort antal sommarjobbare och entreprenörer. 
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 Under arbetets gång har det varit ett problem att hitta och sammanställa brandsynerna då de 

under olika år har tagit olika administrativa vägar. När systemet togs i bruk 2006 var meningen 

att samtliga rapporter skulle sändas vidare till brandskyddssamordnaren för att sammanställas 

efter det att de enskilda avdelningarna var färdiga med dem (Figur 2) men under 2008 

genomfördes en förändring i rapporteringsvägarna och rapporterna skulle även skickas till en 

sekreterare som skulle scanna in rapporterna och lägga upp dem på intranätet. Denna 

förändring borde inte medföra någon försämring av systemet, utan bara göra rapporterna mer 

lättillgängliga; problemen uppkom då förändringen inte genomfördes tillräckligt kontrollerat. 

Informationen om systemförändringen gick inte ut ordentligt till alla avdelningschefer vilket 

resulterade i att ungefär hälften av avdelningarna blev kvar i det gamla systemet och hälften 

började skicka enbart den nya vägen och vissa skickade korrekt enligt det nya systemet: till 

båda. Slutresultatet av detta blev att vissa rapporter samlas hos brandskyddssamordnare, vissa hos 

sekreteraren som lägger ut dem på intranätet och vissa rapporter finns på båda ställena. 

Dessutom upptäcktes det i början av projektet att säkerhetschefen och brandskyddssamordnaren 

inte hade tillgång till den del av intranätet där brandsynerna las upp, varpå hela syftet med 

systemförändringen kan ifrågasättas. 

 

Figur 3 Principschema över hur rapporteringsvägarna faktiskt ser ut. Där vissa avdelningar 
rapporterar till brandskyddssamordnaren, vissa till en sekreterare och vissa till båda. 

För att ytterligare spä på oordningen sorterar de olika mottagarna upp avdelningarna på två 

olika sätt. De ansamlade brandsynerna som läggs ut på intranätet sorteras in i 12 avdelningar, 

brandskyddssamordnaren har enligt sin lista 23 avdelningar och vid en granskning av vad 

respektive avdelning fyller i för avdelningsnamn på respektive rapport blir det ytterligare en 

uppsättning avdelningsnamn. Som beskrivet ovan uppfattas inte detta som ett problem bland 

personalen då alla inblandade kan läsa mellan raderna och förstår vilken avdelning som avses 
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genom sin lokalkännedom, det blir inga konflikter eller problem i det vardagliga arbetet utan 

enbart när utomstående blandas in. 

Trots ovanstående beskrivna problematik har det i denna rapport varit nödvändigt att 

sammanställa någon form av avdelningsdefinition då det inte går att sammanföra statistiken på 

ett rättvisande sätt om det inte finns en gemensam grundstruktur, detta är gjort med 

handledning av anställda på AAK och redovisas i Tabell 1.  

Resultatet av statistiksammanställningen visas i Figur 4-5 och Tabell 1-2. 

Brandsynestatistik	

I Tabell 1 finns de tre olika avdelningslistorna representerade, den vänstra representerar den 

sammanslagna listan med 17 avdelningar som skapats för denna rapport och är den som 

kommer att användas hädanefter. Den mittersta är den avdelningslista som finns utlagd på 

intranätet och som totalt innehåller 12 avdelningar och den högra är den lista som 

brandskyddssamordnaren sorterade efter.  

Tabell 1 Sammanställning av de olika avdelningarna på AAK enligt de tre olika sorteringssystemen. 

Avdelning Intranät Brandskyddssamordnare 

1 Bulk, Fat, Container och Råolja Bulk/fathantering 

  Lager/transport 

2 Hydreringsfabriken, och deodoriseringen, OPO Hydreringsfabriken 

  Raff D/specraff 

3 PE-fabriken och silo PE-fabrik 

  Silo/hamnanläggning 

4 Fraktioneringsfabriken Raff F 

5 Multipurpose Multipurpose 

6 Tappning Dunktappning/Kartong 

7 Tekniska produkter, Process och Hantering Tefac + Tefac labb 

  Binol 

8 Drifthjälpmedel Drifthjälpmedel 

9 Service Lokalvård/bygg/grovstäd 
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10 El- och instrumentverkstaden  El- och instrumentverkstaden 

11 Mek- och Byggverkstaden Anläggningsverkstaden 

  Maskinverkstaden 

12 Separatorsfabriken Raff S 

13  Post/centralförråd 

14  Forskningslabb KCF/CK 

  Pilotanläggning FOU/V.ÅC 

15  Hamnkontor 

16  Ceko 

17  Analyscentrum 

 

Kvantitativ	granskning	

Om rapporteringssystemet fungerade perfekt skulle det (enligt antagna definitioner) genomföras 

minst 34 brandsyner per år, två per avdelning, detta är den enklaste statistiska kontrollsiffra att 

leta efter och den lättaste att sammanställa i ett diagram (se Figur 4). 

 

Figur 4 Sammanställning av hur många brandsyner som har rapporterats in per år perioden 2006 – 
juli 2010. 
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Det finns dock ett stort problem med detta sätt att se på statistiken och det är att vissa 

avdelningar har för vana att genomföra uppåt 4-5 brandsyner per år. Det är givetvis bra och 

föredömligt att det kan förekomma uppåt fem brandsyner på en avdelning och år men det 

medför att nyckeltalet 34 tappar sin funktion då det inte längre är en garrant för att alla 

avdelningar genomför brandsyner. Den mest relevanta parametern är om avdelningarna 

genomför brandsynerna över huvud taget och i andra hand hur många som genomförs; figur 5 

är en sammanställning för hur många avdelningar som har rapporterat minst en gång per år, 

vilket borde vara ett minimum av vad som kan krävas på en arbetsplats.  

Det är igen viktigt att kommentera att detta är en sammanställning av rapporterna och inte av 

det faktiska brandskyddet då detta inte är samma sak och framförallt har det inte genomförts 

några kontroller av det faktiska brandskyddet till denna rapport som på något sätt kan ifrågasätta 

det faktiska brandskyddet. 

 

Figur 5 Sammanställning av hur många avdelningar som har rapporterat minst en gång per år; 2006 
- juli 2010 

Som framgår av Figur 5 genomförde samtliga 17 avdelningar minst en brandsyn år 2006, med 

andra ord det första året då AAK tog över det fulla avsaret för sin egen brandskyddskontroll, 

därefter faller statistiken kraftigt med en nästan linjär utveckling. Det är i detta läge viktigt att 

komma ihåg att bakgrundsstatistiken för 2010 inte är komplett utan bara innehåller de 

brandsyner som har inkommit innan augusti 2010. De flesta avdelningar med god 

raporteringskultur, två brandsyner per år, har haft för vana att ha en brandsyn i slutet på våren 

och en i mitten på hösten vilket borde innebära att alla avdelningar med god 

rapporteringskultur har inkommit med minst en rapport.  
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Dock kan det vid en närmre kvalitativ granskning av det statistiska underlaget konstatera att det 

saknas två stycken avdelningar som i övrigt har uppvisat en mycket god rapportering och som i 

sina rapporter har visat på en kritisk och noggrann säkerhetskultur. Avdelningarna i fråga är två 

stycken kemiska laboratorier vars säkerhetsarbete har bedömts som mycket noggrant och 

framåtdrivande, där allt säkerhetsarbete har genomförts regelbundet med kontinuerligt 

uppföljning. I kombination med att de flest på dessa avdelningarna är kemister, som redan i sin 

grundutbildning får lära sig en självkritisk och noggrann säkerhetskultur i kombination med 

laborationsarbete, då det för det mesta är förenat med många faror att arbeta profesionellt med 

kemikalier, kan det antas att dessa avdelningar kommer att genomföra brandsyner även under 

2010 och i så fall kan resultatet för 2010 i Figur 5 ökas med två avdelningar och kommer 

därmed att sluta på samma nivå som år 2009.  

Kvalitativ	granskning	

Innehållet i brandsynerna har på det stora hela inte förändrats det senaste decenniet och det 

måste därför antas att brandsynerna följer de checklistor som har använts och de har inte 

förändrats särskilt mycket. Checklistorna består till största del av kontroll av hårda barriärer i 

form av tekniskt brandskydd som släckutrustning, branddörrar och larmcentraler men även 

kontroll av utrymningsövning, personalens utbildning och beteende vad beträffar renhållning 

och brandrisker. Det som återigen kan kommenteras är att AAKs egna checklista är mer 

specifik och ordagrann jämfört med räddningstjänstens, vilket snarast är att betrakta som en 

verklighetsanpassning till de nya förutsättningarna.  

Då checklistorna ser olika ut har det varit svårt att sammanfatta någon relevant statistik om det 

faktiska innehållet i dem, många försök har gjorts men det går inte att sammanfatta dem på ett 

relevant och sanningsenligt sätt. Däremot har det varit möjligt att sammanställa en lista med de 

vanligaste anmärkningarna då dessa sticker ut väldigt tydligt. 

Tabell 2 Ett utdrag av de fem vanligaste anmärkningarna i brandsyningsprotokollen. 

 2000-2004 2006-2010 

Utförd utrymningsövning 16 74 

Kontroll av städning 5 23 

Utrymningsskyltar 21 2 

Nödbelysning 17 16 

Utrymningsplan, finns/Aktuell? 10 5 
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Den mest anmärkningsvärda här är givetvis punkten om utrymningsövning vilken återkommer 

i princip i alla brandsyner. Detta är en punkt där ansvaret ligger på säkerhetschefen och 

brandskyddssamordnaren att koordinera och är därmed ingenting som de enskilda 

avdelningarna förväntas ta tag i. Det är anmärkningsvärt att en så här viktig punkt förblir icke 

åtgärdat år efter år och det enkla svaret på denna fråga är att det anses för omständigt att 

genomföra ordentliga utrymningsövningar då fabriken bemannas av totalt fem olika skifttyper10 

och arbetet pågår dygnet runt och får aldrig stanna. Flera avdelningar har löst detta genom att 

med jämna mellanrum ha teoretiska genomgångar av utrymningen i samband med 

personalmöten. 

I övrigt kan de flesta anmärkningar delas in i två olika kategorier; å ena sidan anmärkningar 

som beror på olika typer av förbrukning: lampor som gått sönder, skyltar och dörrar som är 

nötta och trasiga och å andra sidan är det olika typer av ordningsfrågor: brister i städning, 

branddörrar som är uppställda och utrymningsvägar som är blockerade. Detta är alla saker som 

lätt kan ordnas i en checklista och där den bästa preventiva åtgärden är att personalen aktivt 

jobbar med att hålla ordning och konsekventa kontroller (brandsyner) genomförs. 

En stor skillnad mellan det nya och det gamla systemet, i den rent kvalitativa delen av 

brandsynerna, är att när räddningstjänsten höll i brandsynerna låg de större och allvarligare 

kommentarerna utanför själva checklistan. Det fanns något som jag valt att kalla fria kommentarer 

där det förekommer påpekanden som aldrig kommer att komma upp på en brandsyn som 

genomförs av lekmän med en checklista.  

Några exempel på dessa kommentarer syns nedan (fler i Bilaga C): 

- Kylgasflaskor skall säkras med tippskydd. 

- Byggnaden är i dag utformad som en enda brandcell, förutom trapphuset, som är placerat i egen 

brandcell. En liten brand i en av flyglarna skulle få stora konsekvenser för hela anläggningen. 

En sektionering av byggnaden bör därför övervägas så att konsekvenserna ved en eventuell brand 

minimeras. 

- Fönster mot ställverket bör sättas igen för att i möjligaste mån skydda ställverket vid en brand 

inne i lagret.  

Denna typ av kommentarer finns med alla de år som räddningstjänsten har haft brandsyn och 

representerar en yttre, mer kritisk och framförallt en vidare och samtidigt djupare syn på 

                                            
10 {2; 3; 4; 5; 6}-skift 
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brandsäkerhet än vad som kan uppnås med en checklista. System med checklistor är bra för att 

kontinuerligt besiktiga och kontrollera befintligt brandskydd men det tillför sällan någon 

utveckling och förbättring. Givetvis kommer de anställda på bra och säkerhetsförhöjande idéer 

och så länge dessa tas emot som seriösa förslag av ledningen kommer brandskyddet att utvecklas 

men detta kommer troligen inte att ske i samma utsträckning som när en utomstående och 

kravställande myndighet pekar med hela handen. 

Under arbetets gång har kvalitativa intervjuer hållits med två av de anställda som ansvarar för 

brandsynerna på två av de mer föredömligare avdelningarna, dessutom har ett flertal 

diskussioner hållits med brandskyddssamordnaren och säkerhetschefen. Dessa diskussioner har 

givit en insikt i hur brandsynerna faktiskt går till och vilka problem som upplevs vid det 

vardagliga arbetet; frågorna som diskuterades redovisas i Bilaga D. Dessa intervjuer har inte 

varit menade att användas som ett statistiskt underlag, utan mer som ett sätt för författaren att 

bilda sig en egen uppfattning om hur brandsynssystemet uppfattas av de som arbetar inom det. 

Det har dock kommit fram en del gemensamma och intressanta punkter, som dessutom delvis 

överensstämmer med brandskyddssamordnarens åsikter.  

Ingen av respondenterna anser sig har fått någon direkt utbildning i brandsynsförfaranade, 

åtminstone inte de senaste åren, men känner ändå att de vet vad som ska göras och att de har 

koll på vad som förväntas av dem (de är dock inte helt överens om vilka dessa förväntningar 

är). 

De är överens om att det inte finns någon skriftlig geografisk definition av vilka områden som 

tillhör vem men att de flesta lokaler är uppenbara utifrån var deras personal vardagligen rör sig. 

Dock håller båda med om att det finns angränsande utrymmen (inom- och utomhus) där det 

inte är definierat vad som gäller men att det ändå brukar lösa sig den inofficiella vägen. 

Ingen av de tillfrågade anser att de har något problem med förståelsen av protokollet men att 

det skulle kunna vara bra med en förklaring av vad vissa punkter egentligen innebär, det kan 

exempelvis ifrågasättas hur man ska kunna kontrollera brandcellsgränser när man inte är helt 

säker på var brandcellsgränserna faktiskt går. En relaterad kommentar är att det alltid 

förekommer en besiktning av genomförda entreprenadsarbeten och att det oftast blir någon 

form av reklamering när det har förekommit genomträngning av brandceller, vilket innebär att 

det är viktigt att ha koll på var brandcellsgränserna går så att det går att hålla koll på dess även i 

det vardagliga arbetet. 

Dessutom ifrågasätts syftet med punkten om kontroll av brandlarmscentral, då det för det första 

behövs utbildning på centralerna för att över huvud taget kunna göra något med dem och för 
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det andra finns det mer kompetent personal som har full koll på allt som händer med 

brandlarmscentralerna. 

En mycket intressant åsikt som kommit fram, som även har diskuterats tidigare i rapporten, är 

huruvida checklistorna är kompletta, de personer som har intervjuats i denna rapport har haft 

en gemensam syn på denna fråga. De anser att checklistan representerar en bra miniminivå som 

borde kunna gälla på hela fabriken men att den är långt ifrån komplett för den enskilda 

avdelningen. En av respondenterna har varit skyddsombud i över 20 år och har sedan 1988, i 

samband med skyddsrond, utfört kontroll av brandskyddet enligt en egen definierad checklista 

som stämmer överens med hans avdelning. På detta sätt kontrolleras samtliga specifika barriärer 

en efter en och först när alla är kontrollerade bockas motsvarande sammanfattande punkt av på 

det officiella protokollet. Den andra respondenten anser även hon att en avdelningsspecifik lista 

hade varit bra, särskilt för laboratorium och andra utrymmen där farligare ämnen hanteras på 

vardaglig basis.  

Det har i intervjuerna även uppkommit lite andra åsikter som ligger utanför själva frågorna 

men som ändå är relevanta ur brandskyddssynpunkt och kan lättast sammanfattas i 

nedanstående citat 

Kraven uppifrån och sammanslagningen av brandsynen11 med skyddsronden är nödvändig 

annars blir det inte gjort, så enkelt är det. Det måste finnas krav, gärna svart på vitt, annars blir 

sånt här arbete eftersatt i allt annat arbete. 

Här pekar respondenten på hur viktigt det är med klara och tydliga system och direktiv, att 

med tydliga och enkla krav uppifrån uppfattas inte säkerhetsarbete som ett tidsödande problem 

men att det krävs att ledningen aktivt markerar betydelsen och sitt stöd av det.  

Den andra respondenten har upplevt att säkerhetsarbetet rent generellt har blivit ”slappare” sen 

räddningstjänsten slutade med sina årliga kontroller. I och med att de redan tidigare 

genomförde skyddsronder inklusive kontroll av brandskydd har frånvaron av räddningstjänstens 

brandsyner enbart lett till att en extern kontroll har försvunnit; en kontroll som har uppfattas 

som ett kvitto på att avdelningarnas eget brandskyddsarbete har fungerat som det ska. Detta är 

en åsikt som respondenten delar med brandskyddssamordnaren som även han har uttryckt 

farhågor om att brandskyddsarbetet har försämrats sen räddningstjänstens brandsyner försvann, 

inte heller han kan peka på något specifikt mer än en känsla av att det blivit sämre. 

                                            
11 Författarens anmärkning 
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Respondenten har däremot en mycket bestämd åsikt om hur brandskyddsarbetet har försämrats 

under de senaste åren 

Städningen har blivit mycket sämre sen företaget skar ner med en person per skift för några år sen, 

vilket har lett till kvarvarande anställda inte har tid till att hålla samma ordning som tidigare. Det 

är mycket vanligare med spill och bråte liggande på anläggningen sen dess. 

Detta är en åsikt som delvis kan bekräftas i brandsynerna. En av de vanligaste anmärkningarna i 

brandsynerna, såväl gamla som nya, är bristen på städning och närvaron av brännbart material i 

och runt anläggningen. Vid en jämförelse med det faktiska antalet av anmärkningar kan det 

snabbt konstateras att det har blivit mycket vanligare med anmärkningar om städning under de 

senaste fem åren. Huruvida detta stämmer med verkligheten kan däremot inte fastställas då 

detta är ett typexempel på den typen av punkter som räddningstjänsten troligen kommenterade 

på plats men som mer sällan kom med i det faktiska protokollet. Vid en följdfråga om 

räddningstjänstens besök skulle kunna ha föregåtts av en städa för dagen -mentalitet svarar 

respondenten att det naturligtvis är möjligt men att hans uppfattning var att det inte förekom 

något sådant. Däremot är det en rimlig tanke att ju fler som arbetar, desto mer tid får den 

enskilde anställde att ägna sig åt den typen av ordningsuppgifter som alltid finns på en 

arbetsplats men som sällan specificeras i de vardagliga arbetsuppgifterna.  
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Diskussion  

Frågeställningen i denna rapport är: 

Hur har det systematiska brandskyddsarbetet förändrats sen Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

infördes? 

För att ta reda på detta har de två aktuella lagrummen, Räddningstjänstlagen och Lagen om 

skydd mot olyckor, granskats och jämförts ur ett förebyggande perspektiv. Det har varit en 

självklar och nödvändig avgränsning att inte blanda in räddningstjänst mer än absolut 

nödvändigt då detta skulle medföra att rapporten skulle blivit allt för stor och troligen för rörig, 

det har dock visat sig lättare sagt än gjort. Räddningstjänstlagen var uppbyggd och avsedd att 

reglera och motivera räddningstjänsternas organisation och uppgifter; utgångspunkten var att 

beskriva hur ett brandskyddat samhälle ska kunna uppnås utifrån räddningstjänstens 

förutsättningar och potential. Det primära verktyget som användes för att uppnå dessa mål var 

en god operativ organisation och beredskap i hela landet och först i andra hand att understödja 

byggandet av ett brandsäkert samhälle där olyckor byggs och planeras bort.  

I Lagen om skydd mot olyckor har lagstiftaren valt en ny infallsvinkel, där målet är att Sverige 

ska vara ett säkert och tryggt land att bo i snarare än att en enskild samhällsstruktur ska 

beskrivas och bevaras. Det förebyggande arbetet har lyfts fram som ett primärt verktyg för att 

uppnå detta mål och den operativa insatsen har fått dra sig tillbaka som en sista utväg att ta till 

när planer och system inte räcker till. Detta betyder inte att förebyggande och operativ 

verksamhet står i ett motsatsförhållande, tvärtom är de snarast att betrakta som två delar av 

samma system; inom all annan verksamhet i vårt samhälle arbetas det med att planera inför 

framtiden och när planerna fallerar har den förutseende en mer generellt skriven krisplan, som 

ger utrymmer för improvisation, att ta till för att rädda en situation.  

Trots att ovanstående är sant ur ett strikt juridiskt perspektiv existerar det ett motsatsförhållande 

mellan de två verksamheterna runt om i landet, det vet alla som har rört sig på en brandstation 

en längre tid. Inte att de två verksamheterna förnekar varandras betydelse men att där ändå 

finns något som gör att uttryck som de på andra sidan glasdörren kan uppstå; som jag ser det är 

skälet till denna typ av motsättning en strikt ekonomisk fråga. Allt som rör brandskydd har 

alltid varit räddningstjänstens domän och räddningstjänsten har alltid bestått av brandmän som 

åker på insats och äldre brandmän som sitter och planerar insatser (förebyggande arbete). När 

det då kommer en ny lagstiftning som ändrar på spelreglerna och tvingar räddningstjänsterna att 
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ändra sina prioriteringar och lägga om sina arbetsuppgifter utan att nödvändigtvis för den 

sakens skull tillföra nya pengar blir den naturliga följden motsättningar mellan de olika 

avdelningarna, precis som på alla andra arbetsplatser när pengar ska fördelas på olika 

avdelningar.  

Det var som sagt inte meningen att blanda in räddningstjänst och operativ verksamhet mer än 

absolut nödvändigt men det är omöjligt att hålla en diskussion inom detta ämne om 

ovanstående inte är klart, då det har varit en självklarhet inom denna bransch under mycket 

lång tid.  

Om man ser till den förebyggande verksamheten före och efter LSO kan det framstå som att 

inte mycket har hänt. De rent brandtekniska kraven som ställs på den enskilde har egentligen 

inte förändrats särskilt mycket, då dessa till stor del specificeras i annan lagstiftning12, det viktiga 

är hur dokumentationen och det praktiska arbetet med brandskyddet har förändrats. Enligt 

Räddningstjänstlagen var den enskilde skyldig att upprätta ett bra brandskydd och 

räddningstjänsten var skyldig att kontrollera att den enskilde hade ett fullgott brandskydd enligt 

lagens alla riktmärken. Detta genomfördes vanligtvis genom att §43-anläggningar 

kontrollerades minst en gång per år med en brandsyn och resten av samhället kontrollerades 

med hjälp av sotningsväsendet och bygglovsprocessen. I och med den nya lagstiftningen LSO 

har denna brandskyddskontroll (brandsyn) bytts ut mot en skyldighet för det enskilda företaget 

att själva stå för den årliga kontrollen och besiktningen av sitt brandskydd och kommunen har 

som skyldighet att kontrollera att företagen uppfyller detta krav. 

Vad innebär detta då för en stor industri som AAK? I min mening inte särskilt mycket.  

I och med att AAK är en stor kemisk processindustri med hundratals anställda och att de 

årligen hanterar stora mängder kemikalier, såväl farliga som harmlösa, har de alltid haft ett stort 

säkerhetstänk och har upprätthållit en hög nivå på sitt brandskydd. De har alltid varit utsatta för 

noggranna kontroller från både räddningstjänst, länsstyrelser och sina egna anställda i form av 

aktiva fackförbund; för att inte tala om det egenintresse som finns att upprätthålla en god 

säkerhet då en god säkerhet är en garant för en god och tillförlitlig verksamhet. Det är återigen 

värt att kommentera att den faktiska brandsäkerheten inte är granskad i denna rapport, utan 

ovanstående är grundat på de intryck som jag har fått under den tid jag spenderat på AAK och 

på de intervjuer och diskussioner som har hållits med anställda på såväl AAK som 

räddningstjänsten; och faktum är att AAK har en låg tillbuds- och olycksstatistik, ungefär ett 

                                            
12 Exempelvis: Boverkets byggregler, Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Kemikalie- och Sevesolagstiftningen etc. 
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automatlarm i veckan varav ca 10 % är faktiska bränder13. Detta innebär att AAK under lång tid 

har uppfyllt de minimikrav som finns för en säker 2.4-anläggning och att minskningen av 

kommunal kontroll enbart har medfört det och inte någon större förbättring av övriga 

kontroller mer än att de har blivit mer konsekventa och likriktade för hela fabriken.  

LSO har först och främst medfört en rent administrativ förändring av det systematiska 

brandskyddsarbetet på AAK. Brandsyner som tidigare delvis genomfördes på 

arbetsmiljöskyddsronderna har nu blivit den officiella kontrollen och sammanställningen av det 

totala brandskyddet hittas nu hos företaget självt och inte i räddningstjänstens arkiv. 

Grundtanken med detta är gott, om man involverar de anställda 2-3 gånger per år i 

brandskyddskontrollen kommer detta förhoppningsvis att medföra en förbättrad säkerhetskultur 

där de anställda blir mer medvetna och aktivt söker skevheter i sin vardagsmiljö. Vilket är 

bättre än att det en gång per år kommer en utomstående och pekar på vilka fel de anställda gör 

årets övriga 364 dagar. Detta system, eller tänkande, utgår från att alla anställda har en aktiv roll 

i brandsynerna, vilket dessvärre inte är fallet. Det bästa vore om varje skiftlag fick vara med på 

brandsynerna och gå runt en gång per år och söka fel i sin vardagsmiljö, detta vore dock svårt 

att administrera och det kräver att både företag och personal är villiga att ställa upp med tid och 

lön för den aktuella tidsperioden men tills vidare får det aktuella systemet där en avdelningschef 

och ett skyddsombud tar hela ansvaret anses vara det mest rimliga alternativet.  

Kvantitativ analys 

Om man ser till antalet dokumenterade brandsyner har dessa ökat kraftigt sen det nya systemet 

infördes, varje avdelning ska numera genomföra och dokumentera minst två brandsyner per år, 

jämfört med tidigare då räddningstjänsten gjorde en per år och då enbart på utvalda avdelningar 

(utifrån ett förutbestämt system om hur ofta varje avdelning behövde kontrolleras). Därmed 

kan man snabbt sluta sig till att antalet brandsyner har ökat men om man ser till att de flesta 

avdelningarna faktiskt kontrollerade dessa saker 2-3 gånger per år i sina skyddsronder, fast med 

det undantaget att det inte protokollfördes lika noggrant, så ser det annorlunda ut. Då har 

denna förändring snarare lett till en försämring då den professionella kontrollen försvann, och 

ser man till hur många avdelningar som faktiskt rapporterar som de ska så är detta en kraftig 

försämring av kontrollsystemet.  

Kvalitativ analys 

                                            
13 Primärt olika typer av glödbränder i rörledningsisolering, som konsekvens av slitna kopplingar, vilket medför 

läckage av het olja ut i isoleringslagren, i övrigt förekommer ytterst få bränder.  
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Det är lätt att helt enkelt se till ett antal genomförda brandsyner och bilda sig en uppfattning 

om kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet. Det är lätt att fortlöpande ställa upp 

siffror i ett excel-dokument och skapa diagram som visar rapporteringsfrekvens, den stora 

frågan är då vad som står i dessa dokument och vem som tolkar dem.  

Om man har en generell checklista som är gjord för alla avdelningar på hela fabriken kan man 

visserligen vara säker på att alla avdelningar upprätthåller en gemensam lägsta säkerhetsnivå, 

vilket är en bra sak. Det finns dock en negativ konsekvens med detta system och det är att det 

inte finns utrymme för avdelningarna att anpassa sina kontroller efter avdelningarnas egna 

behov. Det är inte helt rimligt att anta att en kontorsbyggnad har samma brandproblematik 

som ett kemiskt labb, däremot är det en god idé att ha en gemensam lägsta nivå. Frågan är då 

hur man på bästa sätt kan anpassa systemet så att de olika avdelningarna får ett brandskyddskrav 

som är relativt till de faror som de facto finns på respektive avdelning. Den enklaste lösningen 

på detta problem är det som har föreslagits av intervjurespondenterna, med andra ord att de 

ansvariga på den enskilda avdelningen, tillsammans med brandskyddssamordnaren, sätter ihop 

en kompletterande avdelningsspecifik lista som tar upp avdelningens egenheter, oavsett om 

gäller acetylengasflaskor, ångledningar eller 50 olika kemikalieflaskor på en hylla. 

En stor och viktig del av de gamla brandsynerna enligt Räddningstjänstlagen var de fria 

kommentarerna som räddningstjänsten lämnade i brandsyningsprotokollen, som för det mesta 

innehöll allvarliga påpekanden och som för det mesta skulle genomföras (till skillnad från de 

anmärkningar som borde åtgärdas). Denna typ av anmärkningar driver brandskyddsarbetet 

framåt och tvingar industrin att kontinuerligt söka och leta lösningar på latenta fel som inte 

upplevs som problem i vardagen. Det är ett problem att den här typen av professionell kritik 

försvinner och det finns en stor risk för att det systematiska brandskyddsarbetet stagnerar i årliga 

kontroller och besiktningar och faller tillbaka till brandskyddsarbete. Det är här viktigt att 

kommentera att AAK årligen besiktigas med avseende på de mer avancerade tekniska 

barriärerna, det finns konsulter som årligen kontrollerar brandsläckare, ventilationssystem, 

gasindikering och sprinkleranläggningar. Vad som innefattas av denna typ av besiktningar och i 

hur stor utsträckning dessa leder till utvecklingsförslag och förbättringar är för mig inte känt 

men förhoppningsvis jobbar även dessa konsulter aktivt med att söka latenta fel vid sina besök. 

För att få bukt med denna problematik och för att minimera risken för stagnation är det viktigt 

att den brandskyddssamordnare som faktiskt finns anställd arbetar aktivt med att söka latenta fel 

och hela tiden sträva framåt för att utveckla brandskyddet. Att ta över den funktion som 

räddningstjänsten tidigare hade och överlåta de kontinuerliga kontrollerna till avdelningarna, 
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och utnyttja det verktyg som brandsynerna faktiskt är för att leta samband och hitta de 

genomgående bristerna som finns. Här finns det även en stor och viktig uppgift för 

räddningstjänsten att hitta metoder för att både kontrollera och stödja brandskyddssamordnaren 

i denna ständiga strävan efter utveckling av brandskyddet, så att inte även deras tillsyn blir en 

årlig kontroll av en checklista med brandsyner. 

Jag vill här poängtera att ovanstående problematik är ett möjligt scenario och inte någon 

observation! Jag har under projektets tid inte observerat något som skulle kunna kallas 

stagnation men vill ändå få med det i analysen då jag ser det som en reell risk att detta inträffar 

då den yttre kontrollen förändras.  

När man läser denna rapport kan det verka som att ingenting har förändrats i och med 

införandet av LSO, vilket kanske stämmer för en stor och säkerhetsmedveten industri som 

AAK men för den lilla bensinmacken har de nya kraven medfört en stor skillnad. Det innebär 

att de tvingas arbeta aktivt och kontinuerligt över hela året istället för att vänta på en årlig 

besiktning som säger vad de ska och inte ska göra, vilket medför att personalens säkerhetskultur 

stärks och medvetenheten om brandskyddet ökar.  
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Åtgärdsförslag 

Jag ska avslutningsvis försöka formulera några åtgärdsförslag på de problem som faktiskt har 

observerats under arbetets gång och där det många gånger finns rätt enkla lösningar på 

problemen. 

- Att industrins avdelningar definieras officiellt och skriftligt, att varje avdelning får ett 

geografiskt begränsat område som de svarar för 

- Att brandsynssystemet styrs upp så att brandsynerna hanteras konsekvent: 

o En enkel och tydlig instruktion, med tydliga krav 

o En enhetlig rapporteringsväg 

o Sammanställ rapporterna på En plats 

o Följ upp brandsynerna, både kvalitativt och kvantitativt 

- Att det utvecklas kompletterande avdelningsspecifika checklistor 

- Uppmuntra att fler avdelningar genomför mer än två brandsyner per år 

 

Som jag många gånger redan har kommenterat i rapporten har detta projekt inte tittat på det 

faktiska brandskyddet, utan har varit helt inriktat på hur det Systematiska brandskyddsarbetet är 

organiserat. Vad som däremot har kunnat konstateras är att det arbetas aktivt med brandskyddet 

på AAK och att olycksstatistiken är entydig, med så få olyckor och med ett så aktivt arbete som 

uppvisas finns det inget som tyder på någon brist i brandskyddsarbetet.  

Däremot vill jag ifrågasätta det systematiska i brandskyddsarbetet så länge det inte finns en enhetlig 

organisationsplan och ett rapporteringssystem där samtliga brandsyner rapporteras till samma 

person för sammanställning och utvärdering. Utan detta blir brandsynerna bara ett splittrat 

statistiskt underlag som visserligen visar att de avdelningar som har genomfört brandsynerna har 

ett godtagbart brandskydd men om det inte sammanställs finns det inget sätt att garantera att 

alla avdelningar uppfyller sina skyldigheter och att ett viktigt verktyg för den framtida 

utvecklingen av brandsäkerheten går om intet. 

Om ovanstående punkter skulle genomföras är det min övertygelse om att brandskyddsarbetet 

kommer att utvecklas och förbättras inför framtiden.  
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Bilaga A – Brandsynsprotokoll (Räddningstjänst) 

 

 A 



Bilaga B – Brandsynsprotokoll (AAK) 

 

 B 



Bilaga C - Fria kommentarer (Räddningstjänstens brandsyner) 

 

 Vid samtliga områden skall funktionen vid larm via larmtryckknapar undersökas dels 
om larmet genererar ett utrymningslarm och dels om larmet är direkt kopplat till 
räddningstjänsten eller via kontrollrum. 

 Utrymningssituationen på silobotten skall ses över och lämplig dörr skall utmärkas som 
utrymningsväg.  

 Skylt som varnar för kylgasflaskor skall anslås (två st.) på dörrar vid det norra trapphuset.  

 Kylgasflaskor skall säkras med tippskydd. 

 Rutiner för hantering av gasolflaskor avsedda för truck skall upprättas.  

 Prov på skumvätskan skall tas för att säkerställa kvalitén på vätskan.  

 Byggnaden är i dag utformad som en enda brandcell, förutom trapphuset, som är 
placerat i egen brandcell. En liten brand i en av flyglarna skulle få stora konsekvenser 
för hela anläggningen. En sektionering av byggnaden bör därför övervägas så att 
konsekvenserna ved en eventuell brand minimeras. 

 Fönster mot ställverket bör sättas igen för att i möjligaste mån skydda ställverket vid en 
brand inne i lagret.  

 Insatsberedskapspärmen revideras i avsnittet om utrymningsplaner avseende tankar på 
plan 1. 

 Pallagret vid sydkraftsbyggnaden är placerat nära ställverket. Placeringen är olämplig på 
grund av brandspridningsrisken till ställverket. Pallagret skall flyttas. 

 Rörledningar för gas skall märkas ut enligt gällande standard. 

 Brandlarmet i bulkutlastningen är kopplat med fördröjning till brandlarmscentralen i 
Ångcentralen. Sannolikheten för fellarm från Bulkutlastningen är liten varför 
brandlarmet bör vidarekopplas till räddningstjänsten direkt.  

 Personalen bör öva med skumrörsbrandposterna för att säkerställa funktionen.  

 Utrymningsväg skall anordnas från lokalen t.ex. via fönster i den östra fasaden 

 Översyn av märkningen i det södra trapphuset skall genomföras avseende sprinkler och 
stigarledning.  
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Bilaga D - Intervjufrågor 

 

 Hur är Brandsynssystemet uppbyggt? 

 

 

 

 Finns det några problem i rutinerna/systemet? 

 

o Instruktioner, protokollföring 

 

o Ansvar, befogenheter, utbildning 

 

o Tid, geografisk yta 

 

 

 

 Hur tolkar du punkterna i protokollet? 

 
o Är något oklart? 

 

o Är punkterna relevanta? 

 

o Finns det någon punkt som du anser vara viktigare/eftersatt? 

 

 Hur vill du att rutinerna ska se ut? 

 


