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I 

 

Förord  
Detta examensarbete utgör den sista och slutliga delen av mina studier vid Luleå Tekniska 
Universitet och Brandingenjörsprogrammet. Arbetet har varit mycket givande, intressant och 
lärorikt. Jag vill passa på att tacka ett antal personer på SCA Packaging Munksund AB som under 
hela mitt arbete har stått till tjänst med att svara på frågor, informationshämtning, materiel och 
allmän vänlighet. 
 
Thomas Berglund för uppslag inför examensarbetets start, diverse praktiska lösningar och 
besvarande av en mängd funderingar, Tomas Lind och Lennart Segerstedt samt Conny 
Danielsson som outtröttligt svarat på alla mina frågor. Per-Håkan Stoltz för kommentarer och 
utvärdering av rapporten. 
 
Dennis Bergdahl, räddningstjänsten Piteå, som under hösten har lyssnat på en presentation av 
arbetet och gett mig värdefulla betraktelser. 
 
John Fernberg, SF Brandskyddskontroll Piteå, som har bistått med kunskap och viktiga 
dokument. 
 
Håkan Lantz, WSP Luleå, som har hjälpt mig med att finna befintliga 
brandskyddsdokumentationer. 
 
Jag vill även tacka min handledare från Universitetet, Mariann Mannberg, för vägledning, 
intressanta kommentarer och hjälp med rapportskrivning. 
 
Icke att förglömma är vänner och familj som under hela examensarbetet och studietiden varit ett 
otroligt stort stöd. 
 
 
 

 
Johanna Danielsson  
 
Piteå, december 2008 
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Sammanfattning 
När lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) trädde i kraft den 1 januari 2004 innebar den att 
ansvaret angående brandskyddet för fastigheten fördelades över på ägaren alternativt 
verksamhetsutövaren. Från att räddningstjänsten utfört brandsyner på objekten genomför de nu 
tillsyn som har till syfte att stärka de enskildas ansvar för att de ska skydda sig själva, sin egendom 
samt miljön. Det som räddningstjänsten främst granskar är det systematiska brandskyddsarbetet 
(SBA) och inte det tekniska utförandet av brandskyddsinstallationer. Enligt statens 
räddningsverks (SRV) allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete 
(SRVFS 2004:3) bör ett systematiskt brandskyddarbete pågå under hela anläggningens 
användningstid. SCA Packaging Munksund AB är en anläggning som ingår i de verksamheter 
som ska bedriva SBA och även föra en dokumentation. Dokumentationen ska verka för att 
underlätta arbetet för de personer som ansvarar för brandskyddsarbetet på fabriken samt ge ett 
stöd för redovisning vid tillsyn av verksamheten.  
 
Strukturen som använts för dokumentationen har utarbetats med hjälp av SRV:s allmänna råd 
och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) samt med information 
hämtad från Skellefteå kommun. 
 
Examensarbetet har resulterat i att SCA Packaging Munksund AB har en dokumentation för sitt 
systematiska brandskyddsarbete, kompletterade skriftliga redogörelser, utvecklade instruktioner, 
skapade rutiner, utformade dokument för informationsdelning samt ett dokument för 
uppföljning av bränder och brandtillbud. Inom rapporten finns även en utvärdering av företagets 
systematiska brandskyddsarbete samt en diskussion kring SRV:s rekommendationer för SBA. 
 
Rapporten kan ses som ett stöd för liknande verksamheter när de ska dokumentera det 
systematiska brandskyddsarbetet. 
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Abstract 
When the law about protection against accidents (SFS 2003:778) came into force 1st of January 
2004 it meant that the responsibility regarding the fire-protection for the property was distributed 
to the owner or the tenant. Prior to this law the fire service performed fire inspections on the 
objects, but now they do supervisions with the purpose to strengthen the responsibility of the 
individuals so that they will protect themselves, their property and the environment. The fire 
service mainly reviews the systematic fire protection work (SBA) and not the technical execution 
of installations regarding fire protection. According to the general advices and comments about 
systematic fire protection work (SRVFS 2004:3), published by the Swedish Rescue Service 
Agency (SRV), a systematic fire protection work should go on during the time the facility is in use. 
SCA Packaging Munksund AB is one facility included in the facilities that should practice SBA 
and also keep documentation of this. The documentation is meant to help the persons 
responsible for the fire protection on the factory with their work and also be a support for 
presentation at the supervision of the facility.  
 
The structure that has been used for this documentation has been composed with help from the 
general advices and comments about systematic fire protection work (SRVFS 2004:3) and also 
with information gathered from the municipality of Skellefteå. 
 
The results of the master´s thesis are that SCA Packaging Munksund AB has documentation for 
their SBA, completed written reports, improved instructions, created routines, designed 
documents for sharing of information and also a document for follow-up on fires and fire 
mishaps. In the report there is also an evaluation of the company’s SBA and a discussion about 
the recommendations on SBA from the SRV. 
 
The report can work as a support for similar facilities when they are about to document their 
SBA.  
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1 Inledning 
Räddningstjänstlagen ersattes av Lagen om skydd mot olyckor den 1 januari 2004. Den nya lagen 
syftar till att samhället ska få en bättre förmåga att förebygga och hantera situationer som kan 
leda till räddningsinsatser. Lagen om skydd mot olyckor visar på att ansvaret nu mer ligger på den 
enskilde. Denne ska genomföra regelbundna kontroller, utbildning för personalen och årligen 
följa upp det arbete som utförts. För att höja brandskyddnivån krävs ett aktivt arbete av så väl 
ansvariga som övrig personal.  
 
Räddningstjänsten genomför i stället för brandsyn en tillsyn som inriktas på kontroll av att den 
enskilde uppfyller lagens krav på systematiskt förebyggande arbete och brandskydd. Respektive 
kommun är nu ansvarig för att prioritera objekt samt hur tillsynsverksamheten ska bedrivas. De 
objekt som har ett skärligt brandskydd och arbetar systematiskt med sitt brandskydd behöver inte 
synas i samma omfattning som tidigare, Norrköpings kommun 2008. 
 
De skyldigheter som den som äger eller nyttjar byggnader har beskrivs i lagens 2 kap. 2§.  

 
”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i 
skärlig 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 förhindra eller begränsa skador till följd av brand.”  

 
I 2 kap. 3 § 1 st. säger lagen  

 
”Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för 
brand eller konsekvenserna för 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.”  

 
2 kap. 3§ 3 st. säger att  
 

”Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.” 
 
För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas 
under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör 
dokumenteras (SRVFS 2004:3). Räddningstjänsten genomför från lagens införande tillsyn istället 
för brandsyn. Tillsynens syfte är att visa på vad den enskilda har för ansvar vad gäller skydd för 
sig själv, sin egendom och miljön. Räddningstjänsten granskar det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA) och inte det tekniska utförandet av brandskyddsinstallationerna. 
 
SCA Packaging Munksund AB utför en sådan verksamhet att de bör arbeta systematiskt och 
kontinuerligt med sitt brandskydd samt att de ska tillhandahålla kommunen med en skriftlig 
redogörelse för brandskyddet. 
 
Detta examensarbete är den slutliga delen av mina studier vid Luleå Tekniska Universitet och 
grunden till arbetet har lagts av observationer som gjorts under tre års feriearbete. Uppgifterna 
som utförts har varit att kontrollera brandskyddsinstallationer och underhålla ventilationssystem. 
Under de kontrollronder som utförts för att genomföra arbetsuppgifterna har brister upptäckts 
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och lyfts fram men inte åtgärdats. Rutiner för kontrollerna har skapats av företagets personal 
under många år av växande erfarenheter och arbetsuppgifter. Svårigheter har funnits i att 
utvärdera och förbättra det arbete som pågått. Personalen har år efter år genomfört samma 
ronder för att kontrollera utrustning och har fått en vana hur arbetsuppgifter ska utföras vilket 
medför att viss personal kan vissa uppgifter och har lätt att förbise problem inom sitt område. De 
problem som upptäckts har varit bristfällig dokumentation av SBA och avsaknad av viktiga delar 
av dess innehåll, knapphändigt ifyllda skriftliga redogörelser för brandskyddet, få instruktioner, 
saknad av rutiner och information, uppföljning och statistik för bränder och brandlarm.      

1.1 Syfte 
Detta examensarbete har flera sammanlänkade syften: 
 
…att dokumentera och utvärdera SBA vid SCA Packaging Munksund AB i Piteå kommun. 
 
…att komplettera de skriftliga redogörelserna. 
 
…att utveckla instruktioner, sammanställa checklistor med tillhörande dokument för 
sammanställning samt skapa rutiner. 
 
…att skapa dokument för informationsdelgivning. 
 
…att skapa ett dokument för grunden till uppföljning av bränder och brandtillbud. 
 
…att diskutera Statens räddningsverks (SRV) rekommendationer som utgångspunkt för SBA. 

1.2 Disposition 
Det första kapitlet som behandlar inledningen beskriver bakgrunden och syftet till detta 
examensarbete. I andra kapitlet, Metod, kommer en beskrivning av hur respektive del av syftet 
har arbetats fram. En redovisning kring SBA kan läsas under rapportens tredje rubrik, 
systematiskt brandskyddsarbete. Resultatet presenteras i den fjärde delen och den femte 
behandlar analys och diskussion. I det sjätte och slutliga kapitlet finns slutsatser och råd till 
företaget samt förslag till fortsatta studier. 

1.3 Avgränsningar 
All information som finns i dokumentet är företagets och får inte användas annat än som stöd till 
andra företag som ska dokumentera sitt SBA. Ingen slutsats av hur väl de utarbetade 
instruktioner, regler och rutiner fungerar kommer att presenteras då de inte publicerats innan 
examensarbetets avslutande. 
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2 Metod 
För att kunna nå till syftet med rapporten har informationshämtning skett från en mängd olika 
källor. Informationen som är specifik för företaget har erhållits genom samtal med personer som 
är välbekanta med arbetsplatsen och har flera års erfarenhet. Företagets intranät har främst 
erbjudit information om företaget men även bidragit med viktiga dokument. Samtal och 
kommunikation via mail har förts med personer som har god kontakt och utfört konsultuppdrag 
åt företaget. Litteratur kring ämnet har studerats och information har därigenom förvärvats. Ett 
stort antal internetsidor har varit till god hjälp för att generera kunskap inom området SBA. 
 
Det finns en mängd olika källor för inhämtning av information angående vad SBA ska innehålla 
samt vad som bör dokumenteras. SRV:s allmänna råd och kommentarer om SBA säger att:  
 

”För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av 
brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga 
brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Det systematiska 
brandskyddet bör kunna kommuniceras med dem som berörs av det.”  
(SRVFS 2004:3) 

2.1 Metod för att uppnå syftet 
Modellen som använts till att dokumentera SBA har inspirerats av SRV:s allmänna råd (SRVFS 
2004:3) och Skellefteå räddningstjänsts rekommendationer. Det första som genomfördes var att 
skapa de punkter som utgör grunden för arbetet och sedan systematiskt gå igenom punkt för 
punkt. Punkterna presenteras i rapportens tredje kapitel, Systematiskt brandskyddsarbete. 
 
Företaget hade ingen brandskyddspolicy vid uppstarten av examensarbetet vilket medförde att 
några förslag utvecklades och överlämnades till ansvarig personal.  
 
Byggnads-, verksamhets- och brandskyddsbeskrivning utgör den tredje punkten i 
dokumentationen och information har samlats in och sammanställts för respektive byggnad på 
fabriksområdet.  
 
Organisationen för brandskyddet har varit aktuell men inte dokumenterad. Detta har åtgärdats 
med ett organisationsträd och beskrivning av respektive befattnings ansvar och arbetsuppgifter.  
 
De flesta regler och rutiner som har funnits på företaget har varit dokumenterade. I detta arbete 
har redan befintliga men även nya regler och rutiner utvecklats samt dokumenterats.  
 
En utbildningsplan för personalen fanns sedan tidigare i företagets nödlägesberedskap men 
denna har kompletterats med utbildningar som rör brandskyddet.  
 
Kontrollsystemet för brandskyddsinstallationerna som funnits på fabriken under många år har 
varit fungerande men varit i behov av uppdatering och förenkling av blanketter för ifyllnad.  
 
Instruktioner för att utföra kontrollerna har existerat men har utvecklats och omarbetats för att 
tillgodose företaget. 
 
Frågor att ta hänsyn till vid uppföljning av arbete och dokumentation har utarbetats för att 
underlätta och säkerställa att samliga punkter behandlas. 
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Övriga dokument som rör brandskyddet har med hjälp av företagets personal blivit 
sammanställda. 
 
En utvärdering av företagets systematiska brandskyddsarbete har genomförts i rapportens femte 
kapitel, Analys och diskussion. Denna utvärdering kommer att skrivas utifrån egna uppfattningar 
och lärdomar som dragits under tidigare års feriearbete vid SCA Packaging Munksund AB samt 
under examensarbetets gång.  
 
Syftets andra del behandlar de skriftliga redogörelser för brandskyddet som lämnas till 
räddningstjänsten. Dessa har kompletterats för att ge dem viktig information om respektive 
byggnad, verksamhet och brandskyddsinstallationer. Underlaget för detta har förvärvats genom 
samtal med företagets personal. 
 
Tre handhavandeinstruktioner har skapats med hjälp av tidigare anvisningar och i samråd med 
anställd personal som utför arbetsuppgifterna.  Fyra nya rutiner har utarbetats för att styra arbetet 
och öka säkerheten på fabriksområdet. Dessa har utvecklats genom att studera andra företags 
regler och rutiner, studier av litteratur samt efter önskemål från företaget.  
 
Checklistor och tillhörande dokument för sammanställning av eventuella brister på 
brandskyddsinstallationer som upptäckts vid kontrollronder har utarbetats med stöd av Prestos 
kompendium för utbildning i egenkontroll, Åmåls kommuns hemsida, Sprinklerhusets tekniska 
dokumentation för halotron och med hjälp av personal insatta i området. 
 
Metoden som använts för att öka informationsdelgivningen har varit att skapa dokument som 
medför att kunskapen distribueras till anställd personal. Informationen som rör larmlagring har 
utarbetats med stöd av Siemens instruktioner och bifogas tillsammans med övriga 
informationsdokument i Appendix 7. 
 
Systemet för att föra statistik över de bränder och brandtillbud som skett på fabriken har 
utvecklats genom att samtala med företagets personal för att kunna dela upp de olika brand- och 
brandtillbudsorsakerna. En ytterligare uppdelning har gjorts för att klargöra om räddningstjänsten 
blivit larmade manuellt eller automatiskt samt om företagets egen personal har avhjälpt problemet.  
 
En diskussion av SRV:s rekommendationer har genomförts efter erfarenheter som dragits före 
och under examensarbetets utförande. 
 
I kommande kapitel kommer en vidare beskrivning av SBA presenteras för att skapa en bättre 
förståelse för problemen som arbetet syftar till att behandla.  
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3 Systematiskt brandskyddsarbete 
Följande kapitel syftar till att klargöra begreppet systematiskt brandskyddarbete utifrån SRV:s 
rekommendationer och koppla dessa till pappersindustrin och SCA Packaging Munksund AB.  
 
Figur 1 visar en schematisk bild över hur brandskyddsarbetet såg ut förr, nu och visionen för 
framtiden. Successiva förbättringar är det genomgående målet med brandskyddsarbetet. För att 
nå högre upp varje år krävs ett aktivt och kontinuerligt arbete från verksamheterna. 
 

 
Figur 1 Brandskyddsarbete förr, nu och i framtiden, Norrköpings kommun 2008. 

 
SRV gav i februari 2004 ut allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete 
(SRVFS 2004:3). Där beskrivs behovet av ett systematiskt brandskydd som ett arbete vilket ska 
bedrivas systematiskt och kontinuerligt utifrån de brandrisker som finns i verksamheten. Här 
anges vidare att arbetet bör utgå från de åtgärder som genomförs vid en inträffad brand och även 
de åtgärder som bör vidtas för att förhindra eller minska sannolikheten för brand. I 
dokumentationen bör det även finnas sammanställning av fakta över respektive byggnad och 
vilken verksamhet som bedrivs samt brandskyddsorganisationen. Råden säger även att SBA kan 
ses som ett sätt att ha ordning och reda på verksamhetens brandskydd, Räddningsverket 2008. 
 
De anläggningar som är skyldiga att bedriva SBA är industrier, upplag, flygplatser, hamnar, hotell, 
pensionat, daghem, skolor, elevhem, förläggningar, sjukhus, andra vårdanläggningar, alternativt 
boende, varuhus, restauranger, teatrar, biografer, andra samlingslokaler, campingplatser, 
fritidsanläggningar samt särskilt brandfarliga byggnader t.ex. lantbruk, Piteå kommun (1) 2008. 
 
Det finns en mängd olika källor för inhämtning av information angående vad SBA ska innehålla 
samt vad som bör dokumenteras. Enligt SRV:s allmänna råd och kommentarer om SBA (SRVFS 
2004:3) bör följande punkter ingå i dokumentationen: 
 

• Generell beskrivning av byggnaden. 
• Generell beskrivning av verksamheten. 
• Ansvarsfördelning för brandskyddet. 
• Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder. 
• Förutsättningar för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra en 

akut insats i byggnaden/verksamheten. 
• Plan för utbildning och övning. 
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• Underhålls och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder. 
• Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder. 
• Genomförd utbildning och övning. 
• Rutiner för information till hantverkare besökare m.fl. 
• Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor och andra tillstånd som rör 

brandskyddet. 
• Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten 

och som påverkar brandskyddet. 
• Revision av dokumentationen. 

 
SRV:s allmänna råd och kommentarer om SBA ger ett brett underlag för vad dokumentationen 
bör innehålla. Dessa 13 punkter kan placeras in under nio stycken rubriker för att få en mer 
lättöverskådlig dokumentation som kan tillämpas av de flesta företag. Beroende på företaget och 
verksamhetens storlek varierar även dokumentationens omfattning. På ett stort företag med 
många anställda, flera byggnader och mycket brandskyddsinstallationer blir dokumentationen 
omfattande och mängden dokument som rör brandskyddet blir åtskilliga.  
 
Rekommendationer för vad respektive avsnitt i dokumentet för SBA ska innehålla presenteras i 
punktform. Texten till följande dokument är utvecklad med stöd av information från Skellefteå 
kommun. 

• Brandskyddspolicy 

Brandskyddspolicyn är stommen i brandskyddsarbetet där ledningens viljeinriktning presenteras. 
Policyn ska genomsyra hela företagets verksamhet och samtliga anställda ska få information om 
den gällande policyn och eventuella förändringar. Målen som företaget sätter bör vara på en nivå 
som gör dem möjliga att nå. Det är bättre att börja på en låg nivå för att sedan successivt höja 
målen. För att hålla brandskyddspolicyn uppdaterad bör den genomgås en gång per år. Policyn 
innehåller två typer av mål där den ena typen är viljeinriktade mål och den andra typen är 
konkreta mål. De viljeinriktade berör företagets brandskyddsarbete medan de konkreta behandlar 
mer specificerade och mätbara mål. Konkreta mål kan exempelvis vara att försöka få en ökad 
brandtillbudsrapportering eller minska antalet onödiga brandlarm.  

• Brandskyddsorganisation 

Syftet med upprättande av en brandskyddsorganisation är att tydliggöra ansvaret. De personer 
som ingår i organisationen ska ha tydligt definierade befogenheter och arbetsuppgifter så att de är 
fullt medvetna om deras ansvarsområde. Om en brand eller ett annat nödläge uppstår ska det 
finnas en speciell beredskapsorganisation som träder in.  

• Byggnads-, verksamhets- och brandskyddsbeskrivning 

För att utomstående och anställda på ett enkelt sätt ska kunna sätta sig in i hur det ser ut i 
respektive byggnad upprättas en beskrivning över byggnaden, dess verksamhet och brandskydd. I 
byggnadsbeskrivningen ingår bland annat allmän information om byggnaden, antalet våningar 
och huvudsakligt byggnadsmaterial. Verksamhetsbeskrivningen innehåller en generell beskrivning 
av den verksamhet som utövas, hur många personer som normalt vistas i byggnaden samt på 
vilka tider verksamhet bedrivs. Innehållet i brandskyddsbeskrivningen består av redovisning över 
de tekniska brandskyddsåtgärderna. Det ger ett underlag för det som ska kontrolleras vid 
brandskyddskontrollerna.  
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• Brandskyddsregler 

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvaret för brandskyddet och bör därför formulera 
egna regler för vad som gäller angående brandskyddet. Detta för att klargöra vad som gäller för 
att hindra uppkomst av brand. Reglerna utgör ett underlag för informationen till samtliga 
anställda, tillfälligt anställd personal, entreprenörer, kunder och besökare. Vid tillfällen då 
fastighetsägaren är en annan än verksamhetsutövaren måste parterna enas om bland annat vem 
som utför brandskyddet och vem som bekostar eventuella investeringar.  

• Utbildnings- och övningsplaner 

En viktig del i SBA är utbildning och övning. Kunskap om bland annat brandorsaker, 
brandskyddsinstallationer och hur en brandsläckare ska hanteras är viktig för att förhindra 
bränder och begränsa skador orsakade av brand. De utbildningar som personalen behöver är 
beroende av vilken verksamhet som bedrivs samt enskilda arbetsuppgifter. Detta kan exempelvis 
vara heta arbeten eller ledsagarutbildning. I dokumentationen ska en utbildningsplan vara 
presenterad där innehållet bör bestå av bland annat i vilket tidsintervall utbildningarna ska 
genomföras och vad de ska innehålla. 

• Kontrollsystem 

För att SBA ska hålla en jämn nivå är det nödvändigt med regelbundna kontroller. Det är viktigt 
att kontrollanten har instruktioner som beskriver vad som ska kontrolleras i form av exempelvis 
checklistor. Instruktionerna presenteras under punkten för drift- och underhållsinstruktioner. Ett 
system över hur de brister som uppstått under kontrollerna ska åtgärdas är viktigt för att kunna 
följa upp hur väl SBA fungerar. 

• Drift- och underhållsinstruktioner 

Instruktioner för drift och underhåll tas fram för att underlätta kontrollerna. Innehållet bör bestå 
av kontrollens syfte, vilken funktion det som ska kontrolleras har, hur ofta kontrollen ska 
genomföras samt vad som gäller för att utrustningen ska vara godkänd. Vid eventuella brister ska 
det finnas ett rapporteringssystem för att få bristen åtgärdad. 

• Uppföljning 

Vid uppföljningen av SBA är det viktigt att utvärdera och vid behov förändra 
brandskyddsarbetets moment. Tillbudsrapportering är en form av uppföljning där statistik över 
tillbuden kan ge en anvisning på vad som bör förändras.  

• Övriga dokument 

En del i SBA är att samla alla dokument på ett ställe. Under punkten övriga dokument förvaras 
dokument som innehåller information som har med brandskyddet att göra. De dokument som 
rör brandskyddet hos ett större företag kan vara åtskilliga och då är det mer praktiskt hanterbart 
om de hanteras för sig och inte inkluderas i dokumentet för SBA.  

3.1 Skriftlig redogörelse för brandskyddet 
Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet (Appendix 3) kan ses som en sammanfattning av 
SBA som lämnas till kommunen. Kommunen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen om 
skydd mot olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förutom att den 
skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes eget ansvar för brandskyddet 
skall den också fungera som ett hjälpmedel för den kommunala tillsynen över åtlydnaden av de 
grundläggande kraven i 2 kap. 2§ lag om skydd mot olyckor (SRVFS 2004:4). 
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I SRV:s föreskrift, SRVFS 2003:10, kan de byggnader och anläggningar som omfattas av kravet 
på skriftlig redogörelse utläsas. På SRV:s hemsida har en sammanställning gjorts över de 
byggnader och anläggningar som har skyldighet att lämna in en redogörelse. Dessa är: 
 

• Inrättningar för vård och omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid 
utrymning.  

• Låsta institutioner och anstalter.  
• Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 90 barn vistas samtidigt eller där fler än 

15 barn vistas samtidigt och inte enbart i markplan.  
• Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn med 

hjälpbehov vid utrymning vistas samtidigt.  
• Hotell, pensionat eller vandrarhem med plats för minst 9 gäster eller med minst 5 gästrum.  
• Elevhem och förläggningar för fler än 50 personer eller med fler än 25 förläggningsrum.  
• Samlingslokaler som används av fler än 150 personer, t ex varuhus, nöjeslokaler, 

konsertlokaler, sporthallar, kyrkor, större bibliotek, teatrar, biografer, 
konferensanläggningar, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. 

• Restauranger eller liknande med alkoholtillstånd och platser för fler än 50 gäster. 
• Fritidsanläggningar med platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak. 
• Industriverksamhet med minst 20 personer sysselsatta samtidigt.  
• Industriverksamhet med sammanlagd yta större än 2500 m².  
• Industriverksamhet med tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor.  
• Industriverksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa. 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor, sk Seveso-anläggningar.  
• Byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen, statliga byggnadsminnen samt.  
• museer med statsbidrag till regional kulturverksamhet.  
• Alla typer av byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. 
• Garage med minst två plan under mark och med en yta större än 2000m². 
• Vissa tunnlar som är längre än 500 meter. 

 
I pappersindustrin finns en mängd olika moment som orsakar tillbud och olyckor varje år. 
Riskerna kan vara allt från halkolyckor, brännskador orsakat av kemikalier, bränder i flisupplag till 
utsläpp som orsakar skada på miljön. Det är därför mycket viktigt att all personal är medveten 
om riskerna som finns inom fabriken för att i största möjliga mån kunna undvika att olyckliga 
situationer uppstår. 
 
SCA Packaging Munksund AB är beläget i Munksund som ligger i Piteå kommun. Företagets 
huvudprodukter är oblekt kraftliner, våtstark liner och white-top liner. Nästan allt papper 
exporteras och används i huvudsak till ytskikt på kartonger. I Appendix 1, Figur 3, presenteras 
pappersbrukets produktionssteg. Företaget har ungefär 300 anställda och inom fabriksområdet 
verkar även ett stort antal entreprenörer. Produktionen vid pappersbruket startades 1928 med en 
årsproduktion på ungefär 30 000 ton och dagens tillverkning ligger på cirka 360 000 årston. 
Företaget ingår i de anläggningar som är skyldiga att bedriva ett SBA och även dokumentera detta 
samt lämna in en skriftlig redogörelse för samtliga byggnader på fabriksområdet, SCA:s intranät 
2008. 
 
I nästkommande kapitel presenteras resultatet av arbetet. 
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4 Resultat 
Nedan följer en redogörelse av resultatet. Arbetet redovisas i den ordning problemen har 
presenterats i resultat- och metoddelen. 
 
Vid utformningen av SCA Packaging Munksund AB:s SBA, (Appendix 2), har tydliga rubriker 
använts för att någon utomstående på ett enkelt sätt ska kunna sätta sig in i samt förstå vad det 
SBA innebär och innehåller på just denna arbetsplats. Dokumentationen kommer att finnas som 
läsbar version för samtliga anställda på företagets intranät samt en uppdaterbar version för 
personal som arbetar med brandskyddet.  
 
Dokumentationen ska ses som ett hjälpmedel och plats för information för styrning och 
vägledning av det systematiska brandskyddsarbetet. Det inte räcker med en dokumentation utan 
det avgörande är vad som åstadkoms i praktiken vad gäller förbättring och upprätthållande av 
brandskyddet. 
 
Den kompletteringen av företagets skriftliga redogörelser som genomförts inom examensarbetet 
resulterade i ett mer utförligt underlag för räddningstjänstens bedömning av hur stort behov 
företaget har av tillsyn. 
 
Handhavandeinstruktioner, (Appendix 4), har utvecklats för att underlätta arbete för personer 
som inte är bekanta med verksamheten men som vid vissa händelser kan behöva informationen.  
 
Resultatet av de checklistor för vad och hur brandskyddsinstallationerna ska kontrolleras samt 
blanketter för ifyllnad efter genomförda kontrollronder väntas resultera i ökad förståelse för 
respektive kontrollobjekt och underlätta rapporteringen av eventuella brister. 
 
I Appendix 5 finns resultatet av utarbetningen av checklistor, en blankett för månadsvis ifyllnad 
av eventuella brister och en kontrollplan. Resultatet av dessa förväntas bli att kontrollrondernas 
genomförande underlättas och dokumentationen samt uppföljningen blir understödda av 
blanketten och kontrollplanerna.   
 
De rutiner, (Appendix 6), som har skapats kommer i samband med publiceringen av SBA att 
träda i kraft. Det resultat som förväntas är att samtliga anställda blir informerade om de nya 
rutinerna samt de efterlevs för att skapa en säkrare arbetsplats. 
 
Dokument med information som behandlar larmlagring och frånkoppling av 
brandlarmsanläggningen har skapats och resulterar förhoppningsvis i ökad medvetenhet hos 
företagets personal. Detta redovisas i Appendix 7. 
 
I Appendix 8 finns de dokument som skapats för uppföljning av bränder och brandtillbud. Den 
första blanketten kommer att fyllas i av den skiftgående produktionsledaren och sedan överföras 
till statistiken av företagets anläggningsskötare.  
 
Det SBA som kommer att bedrivas på SCA Packaging Munksund AB kan åskådliggöras i ett 
kretsdiagram. Diagrammet, Figur 2, bygger på att ett kontinuerligt arbete ska pågå och ständigt 
leda till förbättringar. Bilden har hämtats från Skellefteå räddningstjänst hemsida och därefter 
omarbetats för att passa SCA Packaging Munksund AB. 
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Figur 2 SCA Packaging Munksund AB:s arbetsgång för SBA 
(Bild inspirerad från Skellefteå Kommuns råd om SBA). 
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5 Analys och diskussion 
SBA är ett fungerande sätt att arbeta med brandskyddet, men det är viktigt att det pågår ständigt 
och prioriteras. Idag ökar kraven från försäkringsbolagen på hur brandskyddet ska bedrivas och 
installeras. Om företaget inte följer försäkringsbolagens råd och anvisningar kan det medföra 
höjda premier eller tvingande åtgärder. Försäkringsbolagen genomför besök för att kontrollera 
företagens arbete och utvärderar sedan hur väl företaget anses ha uppnått ställda krav och mål. 
Detta redovisas och företaget får en tid på sig att åtgärda och rapportera insatta förbättringar. 
Besöken medför att företaget får nya tankeställningar angående problem som setts som en del i 
vardagen och säkerheten ökar. 
 
Struktur och systematik har skapats under många år av växande erfarenheter och arbetsuppgifter 
på företaget. Svårigheter har funnits i att utvärdera och förbättra det arbete som pågått. 
Personalen har år efter år gått samma ronder för att kontrollera utrustning och har fått en vana 
om hur arbetsuppgifter ska utföras vilket medför att viss personal kan vissa uppgifter och har lätt 
att förbise problem inom sitt område. För att undvika detta och motivera personalen skulle 
vidare- och repetitionsutbildning inom ramen för arbetsuppgifterna vara väl till pass. En 
ytterligare åtgärd är att utbilda samtliga anställda i brandskyddsfrågor för att på så sätt få fler ögon 
på de brandskyddsåtgärder som finns installerade, men även få en utveckling av brandskyddet då 
fler personer har brandskyddet i bakhuvudet i det dagliga arbetet.  
 
Det SBA som pågått på fabriken under ett antal år har i stort sett bara inneburit kontroller av 
brandutrustning, larm och sprinkler. Dokumentation över kontrollerna har skett på ett 
strukturerat men knapphändigt sätt och med få personer som har haft förståelse och varit insatta 
i arbetet. Under senaste året har förbättringar skett genom att företaget, efter påtryckningar från 
högre ledning, utsett en så kallad Risk Management grupp. Denna grupp ska tillsammans ha 
ansvar och utreda de frågor som bland annat rör SBA.  
 
Ett problem med sammanställning av dokument uppstår snabbt när en mängd dokument finns 
spridna på företagets intranät och vissa dokument endast finns som papperskopia hos enstaka 
personer. Vid uppdateringar av dokument är det mycket enklare om varje dokument endast finns 
på en plats och inte spritt på många skilda platser. Denna rapport kan vara till hjälp när liknande 
företag ska dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet. 
 
De skriftliga redogörelserna som lämnas in till kommunen är en sammanfattning över det 
brandskydd som finns inom verksamheten byggnader. Redogörelsen innehåller ett stort antal 
punkter som medför att den kan tyckas vara svår att fylla i. Ett förslag på åtgärd vore att lämna in 
dokumentet för SBA. Det innehåller mer än en redovisning av verksamhetens byggnader men 
utgör ett i högre grad ett komplett underlag för bedömning av hur ofta tillsyn bör utföras på 
företaget. 
 
Instruktioner för uppgifter som enstaka personer utför har inte förekommit på företaget. Detta 
har fungerat bra under många år men den dag då personalen slutar finns det ännu färre på 
företaget som behärskar utrustningen och till slut har kunskapen gått förlorad. Tre instruktioner 
har utarbetats i samråd med kunnig personal för att underlätta framförallt för skifteselektriker och 
skiftesmekaniker som kan ställas inför problem med brandutrustning på kvällar och helger. 
 
Checklistor för vad som ska kontrolleras under personalens ronder har varit placerade i pärmar 
och inte nyttjats. Anledningen till detta är att de anställda som arbetar med kontrollrundorna är 
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välbekanta med vad som ska kontrolleras och på vilka platser brandskyddsinstallationerna är 
placerade. I längden finns det möjlighet att någon viktig punkt i checklistan eller att exempelvis 
någon brandsläckare systematiskt förbises och säkerheten minskar fram till nästa 
kontrollbesiktning från utomstående företag. Den blankett som använts för att dokumentera 
eventuella brister på installationerna har varit svår att fylla i, innehållit punkter som inte 
kontrollanterna är ansvariga över samt att det saknats relevant innehåll.  
 
Information kring larmlagring och frånkoppling av brandlarmsanläggningen är relevant för 
företagets säkerhet och för att ge personalen vägledning. Detta är något som företaget bör jobba 
vidare med för att skapa trygghet, förtroende och förståelse för brandskyddet som finns 
installerat runt hela fabriksområdet.  
 
Brister finns i rapportering av brandtillbud. Det största problemet har varit exempelvis efter en 
helg när anläggningsskötarna sett på SOS Alarms sida att ett brandlarm utgått från fabriken. De 
ser tydligt från vilken sektion larmet utgått men några ytterligare omständigheter går inte att utläsa. 
Räddningstjänsten skickar ut en rapport över deras arbete om larmet var onödigt och inte krävde 
någon insats men vid en brand skickas ingen redogörelse ut. Under arbetets gång har en blankett 
utarbetats för att underlätta rapporteringen. I dagsläget har blanketten inte tagits i funktion men 
en förhoppning finns över att den ska medföra att en tydligare rapport ges från den skiftgående 
produktionsledaren till anläggningsskötarna. 
 
SRV:s rekommendationer ger ett bredare men mindre tydligt upplägg för SBA jämfört med de 
punkter som använts för företaget. Eftersom SRV ger en generell vägledning angående vad 
dokumentationen ska innehålla är det fritt att tolka vad som är nödvändigt att inkludera i varje 
enskilt fall. Detta medför att dokumentationerna varierar i omfattning och storlek beroende på 
hur stort företaget är samt vem som har upprättat dokumentet. Det vore mer praktiskt för 
samtliga om det upprättades en mall med tillhörande kommentarer om innehållets omfattning för 
att så långt som möjligt få samtliga dokumentationer över SBA att likna varandra. Detta 
underlättar för bland annat räddningstjänsten och försäkringsbolag som kan ha behov av att få 
kunskap om företagens SBA.  
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6 Slutsats 
SCA Packaging Munksund AB har stora möjligheter att ytterligare förbättra sitt redan påbörjade 
och ganska långt gångna brandskyddsarbete. En utveckling av företagets automatiska brandlarm, 
utrymningslarm samt en genomgång och sammanställning av företagets larm skulle medföra en 
höjning av säkerhetsnivån avseende brandskyddet. Detta skulle gynna fabriken vid en eventuell 
oönskad händelse. Det finns en mängd områden som skulle främjas av en förbättring, där anses 
främst vikten av att upprätthålla standarden på dokumentationen av SBA med årliga 
uppdateringar av samtliga dokument både vad gäller intyg och det sammansatta dokumentet. I 
och med detta arbete har företaget en grund för SBA, men dokumentationen kräver underhåll. 
Underhållet är ett arbete som måste pågå kontinuerligt och får inte bli förbisett. En 
dokumentation som inte är uppdaterad kan medföra onödiga missförstånd och kan inte ses som 
fullständig. Denna rapport kan ses som en hjälp för liknande företag som ska dokumentera SBA. 

6.1 Råd till företaget 
Konkreta råd som överlämnas till fabriken från rapportskrivaren presenteras i punktform: 

• Var noggranna med att utbilda personalen i den befattning de besitter. Utbildningar 
medför både en positiv känsla i att få utvecklas samt att personalen erhåller viktig 
information som bidrar till företagets fortsatta utveckling. 

• En systematisering av produktionslarm samt brand- och utrymningslarm skulle vara väl 
till pass för att undvika att en olycka inträffar på grund av missförstånd av signal. 

• Eventuellt skulle ett talande larmsystem vara lämpligt för fabrikens kontors- och 
verkstadslokaler, men i processlokalerna där ljudnivåerna är höga kan det vara svårt att 
installera ett system som överröstar det övriga ljudet i lokalen. 

• Fortsätt utveckla dokumentationen av rutiner och arbetssätt för att underlätta vid 
eventuell personalfrånvaro. Dokumentera även noggrant de inspektioner och 
kontrollronder som utförs för att ha kontroll över genomförda uppgifter. 

• Sträva efter att intyg från besiktningar finns i elektroniskt format och laddas upp på 
intranätet för att ständigt vara uppdaterad. 

• Informera personalen i pappersbruket om den installerade larmlagringen. Då information 
saknas kan en felhantering av larmlagringen medföra olycka i stället för att vara en 
användbar funktion för reducerande av onödiga larm. 

• Åtgärder bör vidtas för att upprätthålla gällande rutiner då det inte är någon mening med 
att ha rutiner som inte följs. 

• Eftersom det under vissa omständigheter förekommer överskriden lagringshöjd i 
emballeringens lagerlokal är en idé att komplettera markeringarna för maximal lagringsyta 
med maximal lagringshöjd. Detta skulle påverka brandsäkerheten positivt eftersom 
sprinklersystemet är dimensionerat för en beräknad brandbelastning och fungerar inte 
tillfredställande vid för hög lagervolym.  

• När dokumentationen nu är sammanställd är det viktigt att se det systematiska 
brandskyddsarbetet som en ständigt pågående process som inte är färdigt utan måste 
underhållas och förbättras kontinuerligt.  

• Många av ovanstående punkter behandlar delgivning av information och med anledning 
av detta skulle en utbildning för samtliga anställda innehållande relevant information kring 
företagets brandskydd, installationer och brandavhjälpande åtgärder vara ett alternativ. 



  
Utveckling och dokumentation av Systematiskt Brandskyddsarbete vid 

  SCA Packaging Munksund AB 

 
 

 
14 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
En utveckling av fabrikens brandskyddsritningar är ett förslag till fortsatt arbete. Dessa skulle 
kunna visa på bland annat brandsläckare, brandposter, utrymningsvägar, automatiska brandlarm 
och nödduschar. Ytterligare studier kan vara att utveckla riskinventeringen, en dokumentation 
över den nya bioreningens och den nya pumpstationens brandskydd samt utföra 
brandskyddsdokumentation på respektive byggnad. En intressant jämförelse skulle vara att titta 
på Piteås andra pappersfabriks systematiska brandskyddsarbete för att se likheter och olikheter 
samt hur fabrikerna skulle kunna dra lärdomar av varandra. 
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Inledning 
Denna dokumentation avser brandskyddet på SCA Packaging Munksund AB. Dokumentationen 
visar på organisationen kring brandskyddet, de regler som gäller angående brand, vad som ska 
kontrolleras och hur kontrollerna ska genomföras, vilka utbildningar som personalen ska 
genomgå, hur dokumentationen ska följas upp samt en mängd övriga dokument som rör 
brandskyddet. 
 

Bakgrund 
När lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft i januari 2004 innebar den att de som äger eller 
nyttjar byggnader ska i skärig omfattning hålla utrustning för släckning av brand, för livräddning 
vid brand eller annan olycka. I övrigt ska åtgärder vidtas för att förebygga och förhindra eller 
begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och 
kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela 
användningstid. I detta ingår även att brandskyddet bör dokumenteras. 
 

Syfte 
Syftet med denna dokumentation är att samla de dokument som rör brandskyddet på en plats. 
Detta görs för att klargöra brandskyddsorganisationen, underlätta kontroller av brandskyddet 
samt uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet. 
 

Byggnads-, verksamhets- 
och 

brandskyddsbeskrivning 

 

Övriga 
dokument 

Brandskydds-
organisation 

 

Brandskyddsregler 
Utbildning och 
övningsplaner 

Kontrollsystem 

Drift- och 
underhållsinstruktioner 

Uppföljning 

Brandskyddspolicy 

Figur 1 SCA Packaging Munksunds arbetsgång för det 
systematiska brandskyddsarbetet. 
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1 Brandskyddspolicy 
Grunden för det systematiska brandskyddsarbetet består av en brandskyddspolicy. Policyn ska 
visa på ledningens viljeinriktning samt verksamhetens mål med brandskyddet. 
 
 

BRANDSKYDDSPOLICY 
för 
SCA Packaging Munksund AB 
 
 
Denna policy avser brandskyddet samt hur vi ska tillgodose vårt skydd mot uppkomst 
och bekämpande av bränder. 
 
 
Mål för brandskyddsarbetet 
 
Målsättningen är att ingen människa ska komma till skada eller omkomma inom vår 
verksamhet. Detta ska vi uppnå genom att anställd personal har förståelse och 
känner ansvar för brandskyddet i verksamheten. Samtliga skall ha tillräcklig kunskap 
angående förebyggande brandskydd, alarmering och hantering av arbetsplatsens 
brandredskap samt kunna ingripa vid ett nödläge. 
 
Byggnader som nyttjas av företagets verksamhet ska tekniskt vara utförda så att 
personskador till följd av brand förhindras samt att driftstörningar till följd av brand 
begränsas. 
 
Grunden för det brandskydd som bedrivs i verksamheten är de krav som lagen om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ställer. Lagens krav och förordningar ska anses 
som miniminivå för brandskyddsarbetet. Vår egen koncerns framarbetade 
instruktioner angående brandskydd är en stöttepelare vid nybyggnad men även för 
det dagliga arbetet. 
 
Ansvar 
 
Ansvaret för brandskyddet åligger hela företaget med VD som ytterst ansvarig. 



SCA Packaging Munksund AB Dokumentnamn   Dokumentnummer 
Systematiskt brandskyddsarbete  
Gäller från   Utgåva  
  1 

Handläggare       Ansvarig utgivare 

Johanna Danielsson    

Systematiskt brandskyddsarbete                           Brandskyddsorganisation 
 

SCA Packaging Munksund           Telefonnummer: 0911-98 000       Org. Nr: 556237-4859                     
Munksundsvägen Faxnummer: 0911-98 220   
941 87 Piteå  
 

2 Brandskyddsorganisation 
Syftet med brandskyddsorganisationen är att klargöra vad som gäller när larmet går. Detta 
underlättar arbetet vid en krissituation då det ofta är för sent att börja organisera arbetsuppgifter. 
När personalen är införstådd i sin uppgift medför det att människoliv och egendom kan räddas. 

2.1 Brandskyddet 
Organisationen för brandskyddet på SCA Packaging Munksund kommer att redogöras nedan. 
 
 

 
Organisationsschema 1 Brandskyddsorganisation. 
 
Huvudansvaret för brandskyddet har företagets verkställande direktör som även har ansvaret för 
att tilldela och fördela resurser samt att kontrollera efterlevnaden och uppföljningen. Inom 
företaget finns en byggnadschef som är ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet samt till 
honom två underställda anläggningsskötare. Anläggningsskötarna har ansvar för de interna 
brandskyddskontrollerna samt drift och underhåll av brandtekniska installationer. Intern 
brandskyddskontroll innebär bland annat att besikta fabrikens handbrandsläckare, centrumrullar, 
dörrstängare och utrymningsmarkeringar. Kontrollerna utförs och dokumenteras varje månad av 
anläggningsskötarna. Dokumentationen publiceras på företagets intranät. 
Ledsagarna har till uppgift att bistå räddningstjänsten med vägledning i lokaler med dålig sikt men 
även vid tillfällen när branden befinner sig på en svårfunnen plats. 
Brandfarliga och explosiva varor redogörs under punkt 2.3. 
Ett övergripande linjeansvar finns på arbetsplatsen vilket medför att respektive chef är ansvarig 
för att dennes avdelnings anställda har information och kunskap i brandskydd samt utrymning.   

Brandskyddsansvarig/ 
Huvudansvarig för brandfarliga  

och explosiva varor 
Per Embertsén  

VD 

 

Tomas Westerlund 
Underhållschef 

 

Huvudansvarig för 
systematiskt 

brandskyddsarbete 
Thomas Berglund  

Chef Anläggningsservice  

Anläggningsskötare 
Tomas Lind 

Samordnare för brand 
och ventilation 

Anläggningsskötare 
Lennart Segerstedt 

 

 

Andes Kyösti 
Teknisk Chef 

 

Föreståndare för brandfarliga 
och explosiva varor 

Anna Wiksten 
Chef för miljö- och processlab 

 

 

Ställföreträdande 
föreståndare för 
brandfarliga och 
explosiva varor 
Tommy Berglund 

Produktionsingenjör 

 

Ställföreträdande 
föreståndare för 
brandfarliga och 
explosiva varor 
Jan Sandberg 

Produktionsingenjör 

 

Ställföreträdande 
föreståndare för 
brandfarliga och 
explosiva varor 

Tomas Westerlund 
Underhållschef 

 

Jens Rieglert 
Produktionsledare 

Skiftgående 
produktionsledare 

Ledsagare 
En per skift = 6 st 
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2.2 Nödlägesberedskap 
På SCA Packaging Munksund AB:s intranät och även i pärmar som placerats ut inom 
fabriksområdet finns en nödlägesberedskapsplan. Den syftar till att ge samtliga anställda 
information och vägledning vid inträffande av oönskade händelser. Detta har genomförts för att 
på ett snabbt och säkert sätt kunna påbörja skadebegränsande arbete vid olycksfall, brand, 
miljöutsläpp eller andra oönskade händelser. I nödlägesberedskapsplanen finns även ett antal 
checklistor som kan följas vid händelse av exempelvis brand1. 

2.3 Brandfarliga och explosiva varor 
 

 
Organisationsschema 2 Brandfarliga och explosiva varor. 
 
Föreståndaren för brandfarliga och explosiva varor ska se till att varorna hanteras på ett säkert 
sätt samt att lagarna följs. Vid behov ska föreståndaren kunna ställa upp och hjälpa till med att 
svara på frågor som gäller brandfarliga och explosiva varor. Både föreståndaren och dennes 
ställföreträdande har befogenhet att ingripa i verksamheten för att säkerställa att hantering och 
användning av varorna sker enligt gällande lagar och föreskrifter. Intyg för respektive 
ansvarsområde finns på företagets gamla intranät under fliken Hälsa och Säkerhet, Brandfarliga 
varor och ATEX. Där finns även en lista på vilka tillstånd som finns på fabriksområdet gällande 
brandfarliga varor. 

2.4 Kommunal räddningstjänst 
Det automatiska brandlarmet går direkt till SOS och en utryckning sker från Piteå 
Räddningstjänst. De rycker ut med två fordon och tiden till ankomst är ungefär 15 minuter. 

                                                 
1 Nödlägesberedskapen kan läsas på intranätets startsida. 

 

Huvudansvarig 
Brandfarliga och 
explosiva varor 
Per Embertsén VD 

Acetylen 
 
 

Föreståndare 
Anna Wiksten 

Ställföreträdande 
Tomas Westerlund 

Gasol, Metanol, 
Eldningsolja och 

Terpentin 
Föreståndare 
Anna Wiksten 

Ställföreträdande  
Jan Sandberg 

Väteperoxid och 
Nafta 

 
Föreståndare 
Anna Wiksten 

Ställföreträdande 
Tommy Berglund 
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2.5 Utrymningsplaner, insatskort och mötes- 
återsamlingsplatser 

Utrymningsplaner har upprättats till de byggnader där entreprenörer och besökare förväntas 
vistas utan guide eller annan personal som känner fabriken väl. Räddningstjänsten har upprättat 
insatskort för fabriken där foton och GPS-koordinater tagits på ingångar till manöverrummen. 
Detta har genomförts i syfte att underlätta framkörningen för räddningstjänsten samt att de 
snabbt ska finna manöverpanelen för den del av fabriken där brandlarmet löst ut. Fabriken har 
tre stycken kombinerade mötes/återsamlingsplatser och en ren återsamlingsplats. 

2.6 Brand och gaslarm 
Gaslarmets funktion är mycket viktig för att säkerställa de anställdas säkerhet. Gaslarmet ljuder 
enhetligt över fabriksområdet och skyltar med information om larmet finns uppsatta intill 
larmdonen. Vid tillfällen när gasnivån överstiger larmgränsen ljuder ett gaslarm samtidigt som en 
vit och en röd lampa blinkar om vart annat. 
 
I ställverk där släcksystem är installerat finns två typer av larm. Brandlarmet ljuder om endast en 
detektor påverkats, men om två av varandra oberoende detektorer känner av röken utlöses en ton 
med varierade ljud och släckmedlet strömmar ut i rummet. Utrymning bör ske omgående och 
dörrar bör stängas för att behålla gasen i lokalen som försäkring mot återantändning av branden. 
Ingen får beträda utrymmet utan att bära andningsskydd. Signalerna som ges i ställverk med 
installerad släckanläggning är: 
Brandlarm   Likformig rak ton 
Släckanläggning utlöst  Ton med varierande ljud 
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3 Byggnads-, verksamhets- och 
brandskyddsbeskrivning 

Byggnadsbeskrivningen ska innehålla en generell beskrivning över byggnaden där framför allt 
byggnadens läge, utformning, antal våningar och huvudsakligt byggnadsmaterial bör ingå. En 
beskrivning över den verksamhet som bedrivs i lokalerna bör framgå samt en beskrivning över 
det installerade brandskyddet.  
 
SCA Packaging Munksund AB har förutom byggnaderna inom fabriksområdet en restaurang som 
drivs av entreprenör där företaget ansvarar för brandskyddet. Under denna punkt kommer 
fabrikens byggnaders byggnads-, verksamhets och brandskyddsbeskrivningar att redogöras. 
Byggnadernas placering visas under flik 9, övriga dokument. 

3.1 Huvudkontor 

3.1.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 Huvudkontor 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 690 m2 

Antal våningar över mark: 3 
Antal källarplan: 2 
 
Byggnadsmaterialet skiljer sig mellan nya och gamla delen av huvudkontoret och presenteras i 
tabellen nedan: 
 
Tabell 1 Byggnadsmaterial Huvudkontoret. 

Nya delen Höjd Vån Stomme Väggar Tak 
Källarplan   Betong Betong, gips Betong 
Suterrängplan   Betong Betong, gips Betong 
Bottenplan   Betong Betong, gips Betong 
Våning 1   Betong Betong, gips Betong 
Våning 2 13,5 m 5 Betong Betong, gips Plåt 
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Gamla delen Höjd Vån Stomme Väggar Tak 
Källarplan   Murverk Murverk Betong 
Bottenplan   Murverk Murverk Betong 
Våning 1 10 m 3 Murverk Murverk Tegel 

3.1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Huvudkontoret består av en ny och en gammal del som är sammanbyggda och tillsammans bildar 
fastigheten. Byggnaden innehåller lokaler för förråd, samlingslokal, dokumentarkiv, 
teknikutrymmen, kontor, reception och värdevalv. I lokalerna vistas normalt 30 personer men vid 
speciella tillfällen och besök kan antalet stiga uppemot 80 personer. Personerna som vistas i 
lokalerna permanent antas ha god lokalkännedom och de tillfälliga gästerna anses kunna utrymma 
fastigheten på egen hand. Verksamheterna bedrivs normalt från klockan 06.00 till 18.00 på 
vardagar.  

3.1.3 Brandskyddsbeskrivning 
I byggnaden finns interna rökdetektorer för styrning av branddörrar och ett internt 
utrymningslarm. Inomhusbrandposter samt handbrandsläckare med pulver, kolsyra eller skum 
finns utplacerade på strategiska platser. Utrymningsplaner finns placerade inom byggnaden för att 
visa på närmaste utrymningsväg och var i byggnaden exempelvis brandsläckare finns att tillgå. 
För att tydliggöra utrymningsvägarna finns skyltar och markeringar uppsatta i byggnaden. 
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3.2  Centralverkstad 

3.2.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 Centralverkstad 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 2040 m2  
Antal våningar över mark: 3 
Antal källarplan: 1 
 
Byggnadens stommaterial är av tegel och taket består till största delen av papp. 

3.2.2 Verksamhetsbeskrivning 
De verksamheter som pågår inom centralverkstaden är kontor, laboratorium, teknikutrymmen, 
reparationsverkstad, el- och instrumentverkstad samt personalutrymmen i form av personalrum 
och omklädningsrum. Under dagtid på vardagar mellan 06.30 till 15.30 finns som mest 100 
personer i byggnaden och under nätter och helger vistas normalt två personer i byggnaden.  

3.2.3 Brandskyddsbeskrivning 
I Centralverkstaden finns ett antal brandvarnare, brandsläckare och brandposter placerade i 
korridorerna. I fastigheten finns utrymningsplaner utplacerade för att guida besökare till närmaste 
utrymningsväg vid eventuell brand. Utrymningsplanen visar även var exempelvis nödduschar, 
brandposter och förbandslådor är placerade. Utrymningsmarkeringar finns ovanför dörrar som 
leder till utrymningsvägar, i trappor samt vid platser där vägledning är nödvändig. 
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3.3  Förråd 

3.3.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 1910 m2 
Antal våningar över mark: 3 
Antal källarplan: 0 
 
Byggnadens stomme består av tegel och taket är belagt med plåt. 

3.3.2 Verksamhetsbeskrivning Förråd 
I förrådsbyggnaden förvaras en mängd olika artiklar för företagets räkning. Mellan 06.30 till 15.30 
finns personal på plats i förrådet. Förrådsbyggnaden är sammanbygd med kokeriet. 

3.3.3 Brandskyddsbeskrivning 
Byggnaden är utrustad med brandposter och handbrandsläckare. Utrymningsmarkeringar finns 
uppsatta för att underlätta utrymning. 
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3.4 Indunstning 

3.4.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 1140 m2 
Antal våningar över mark: 4 
Antal källarplan: 1 
 
Byggnadens stomme består av tegel och taket är belagt med papp. 

3.4.2 Verksamhetsbeskrivning Indunstning 
I indunstningen pågår verksamhet dygnet runt. Den processen som sker i indunstningen är att 
vatten separeras från lut genom dunstning. Normalt vistas ingen person i lokalerna men vid stopp 
och underhåll av fabriken kan det vistas uppemot tio personer i byggnaden.  

3.4.3 Brandskyddsbeskrivning 
Byggnaden är utrustad med brandposter, handbrandsläckare och brandfiltar. Vägledande 
markeringar finns för att underlätta utrymning. 
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3.5 Kallförråd 

3.5.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 Kallförråd 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 2110 m2 
Antal våningar över mark: 2 
Antal källarplan: 0 
 
Byggnadens stomme är uppbyggd av tegelväggar och taket är gjort av papp. 

3.5.2 Verksamhetsbeskrivning 
Kallförrådet består till största delen av en stor lagerlokal men även av ventilationsrum, 
ställverksdel, personalutrymme, verkstad, betongrum samt oljeförråd. När verksamheten är i gång 
finns ungefär två personer som mest i byggnaden men normalt vistas ingen personal inne i 
fastigheten. 

3.5.3 Brandskyddsbeskrivning 
I kallförrådet finns automatiskt brandlarm installerat i ställverken och i ett ventilationsutrymme. 
Brandfiltar och handbrandsläckare finns utplacerade i byggnaden och vägledande markeringar är 
uppsatta för att underlätta utrymning. 
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3.6  Kokeri 

3.6.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 Kokeri 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 5150 m2 
Antal våningar över mark: 4 
Antal källarplan: 0 
 
Byggnaden är sammansatt med förrådet och materialet i väggarna består av tegel och taket består 
av papp. I byggnaden finns förutom utrymmen för produktionen ett antal ställverk och 
ventilationsutrymmen.  

3.6.2 Verksamhetsbeskrivning  
I kokeriet bedrivs verksamhet för att tillgodose pappersbruket med pappersmassa. Två 
skiftgående operatörer som tillhör driften finns på plats dygnet runt. 

3.6.3 Brandskyddsbeskrivning 
Byggnaden som inrymmer kokeriet har automatiskt brandlarm i manöverrummet, trapphusen, 
ventilationsutrymmen samt i ställverken. En mängd handbrandsläckare, brandfiltar och 
brandposter finns utplacerade i byggnaden. Orienteringsritningar över ställverken finns uppsatt i 
trapphuset på respektive våning. För att underlätta utrymning har vägledande markeringar 
placerats ut i byggnaden. 
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3.7 KVV 

3.7.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 Kraftvärmeverket 
Fastighetsägare: Vattenfall AB Mega 
Organisationsnummer: 556242-0959 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Göran Lundbäck 
Telefonnummer: 0920-773 17 
Mobiltelefonnummer: 070-66 67 317 
Verksamhetsutövarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 3496 m2 
Antal våningar över mark: 8 
Antal källarplan: 1 
 
Byggnadens stommaterial är av stål och taket är belagt med papp.  

3.7.2 Verksamhetsbeskrivning KVV 
I kraftvärmeverket på SCA Packaging Munksund utövas produktion av framförallt ånga och 
elektricitet. Skiftgående driftpersonal, sex till antalet, finns på plats dygnet runt. I 
manöverrummet finns personal som styr KVV, Mesa/Mixeri, Sodapannan och Indunstningen. 

3.7.3 Brandskyddsbeskrivning 
I byggnaden finns automatiskt brandlarm installerat och två styrsystemrum skyddas av ett 
automatiskt släcksystem. På varje våning finns brandposter och trapphusen är försedda med 
brandpostuttag. Handbrandsläckare och brandfiltar finns på en mängd olika platser i hela 
byggnaden. Personalbyggnaden är försedd med utrymningsplaner och vägledande markeringar är 
uppsatta för att underlätta utrymning. I manöverrummet finns en huvudcentral för brandlarmet. 
Vid centralen finns en telefon som SOS Alarm ringer till när det har registrerats ett larm på 
fabriken. Detta för att erhålla ytterliggare information om larmet. 
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3.8 Mesa/Mixeri 

3.8.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 Mesa/Mixeri 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 2570 m2 
Antal våningar över mark: 2 
Antal källarplan: 0 
 
Byggnadsmaterialet i stommen är gjort av tegel och taket består av papp. 

3.8.2 Verksamhetsbeskrivning  
Verksamheten som bedrivs i byggnaden är tillverkningsindustri. Produktionen pågår dygnet runt 
och den personal som vistas där är underhållspersonal samt driftpersonal. Det normala antalet 
personer som vistas i byggnaden är två stycken men vid underhåll och stopp kan antalet öka upp 
mot tio personer. 

3.8.3 Brandskyddsbeskrivning 
I Mesa/Mixeri består brandskyddet av automatiskt brandlarm i ställverk samt ett antal 
handbrandsläckare och brandfiltar. 
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3.9 Munksundsgården 

3.9.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 33:8 
Fastighetsägare: Stiftelsen Munksundsgården  
Organisationsnummer: 898800-1171 
Besöksadress: Munksundsvägen 46 941 87  Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Verksamhetsutövarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Irene Bergstedt 
Telefonnummer: 0911-37 405 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 375 m2 
Antal våningar över mark: 2 
Antal källarplan: 1 
 
Byggnadsmaterialet i väggarna är tegel och taket består av plåt. 

3.9.2 Verksamhetsbeskrivning Munksundsgården 
Munksundsgården hyrs av en entreprenör som bedriver lunchservering. Under vardagar från 
klockan 07.00 till 16.00 finns personal på plats i köket. I källaren finns en träningslokal med 
tillhörande bastu och dusch samt en snickeriverkstad som är tillgänglig för sågverkets och 
pappersbrukets anställda mellan 06.00 och 22.00. 

3.9.3 Brandskyddsbeskrivning 
Brandfiltar och handbrandsläckare finns utplacerade i byggnaden. Utrymningsvägarna är 
markerade med utrymningsskyltar. 
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3.10 Måleri 

3.10.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Verksamhetsutövarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Pär Sanfridsson 
Telefonnummer: 0911-15 100 
Mobiltelefonnummer: 070-51 85 443 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 665 m2 
Antal våningar över mark: 1 
Antal källarplan: 1 

3.10.2 Verksamhetsbeskrivning Måleri 
Måleriet används av entreprenören Sanfridssons Måleri AB och de bedriver verksamhet som 
målning och blästring. Personer finns i byggnaden mellan 07.00 och 16.00. 

3.10.3 Brandskyddsbeskrivning 
I måleriet finns ett antal handbrandsläckare som utgör brandskyddet för byggnaden. 
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3.11 Pappersbruket 

3.11.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 Pappersbruket 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 13770 m2 
Antal våningar över mark: 10 
Antal källarplan: 0 
 
Byggnadsmaterialet för väggarna är tegel och taket är belagt med papp. 

3.11.2 Verksamhetsbeskrivning  
Byggnaden består till största del av ytor för processindustri men även av lokaler för kontor, 
personalrum, snickeri, elverkstad och mekanisk verkstad samt omklädningsrum. I 
processlokalerna bedrivs verksamhet för att producera fabrikens slutprodukt som består av 
antingen kraftliner, white top eller våtstarkt papper. Verksamheten pågår dygnet runt och 
personalantalet är som högst 40 stycken under kontorstid, mellan 06.30 och 17.00, och som minst 
på nätter och helger då personalstyrkan består av 12 stycken skiftoperatörer. 

3.11.3 Brandskyddsbeskrivning 
Automatlarm finns installerat i byggnadens ställverk, ventilationsrum och i manöverrummet för 
våtändan. Två av byggnadens styrsystemrum skyddas av ett automatiskt släcksystem. 
Pappersbruket har två sprinkleranläggningar som tillsammans täcker pappersmaskinens torrända, 
emballering och rejekthantering. Ett system för punktsprinkler är installerat i en av 
emballeringmaskinerna där höga temperaturer kan orsaka brand. Emballeringens maskinplan är 
utrustat med ett samplat system som innebär att systemet ständigt suger in luft i kanalerna som 
leder till en utrustning som känner av rökpartiklar. Detta system är ett snabbt och känsligt system 
som känner av brand vilket medför att räddningstjänsten larmas i ett tidigt skede. En mängd 
falska alarm har utgått från emballeringen vilket har åtgärdats med larmlagring. Personalen 
kvitterar larmet och har tio minuter på sig att undersöka platsen och återställa larmet innan 
räddningstjänsten larmas. I byggnaden finns en mängd handbrandsläckare, brandfiltar och 
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brandposter utplacerade. Utrymningsmarkeringar finns uppsatta för att underlätta utrymning av 
byggnaden. 
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3.12  Renseriet 

3.12.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 Renseriet 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859  
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 4720 m2 
Antal våningar över mark: 2 
Antal källarplan: 0 
 
Byggnaden består av en stomme gjort av tegel samt ett pappbelagt tak. 

3.12.2 Verksamhetsbeskrivning Renseriet 
Renseriet förser fabriken med flis av barr och löv för massaproduktion samt bark för eldning i 
kraftvärmeverkets panna. Fyra personer finns på plats dygnet runt och under dagtid, mellan 06.30 
och 15.30,  vistas ungefär tio personer i byggnaden. 

3.12.3 Brandskyddsbeskrivning 
Renseriet har automatiskt brandlarm i manöverrummet och i markfickan. Ett sprinklersystem är 
installerat för att skydda markfickan. Handbrandsläckare, brandfiltar samt brandposter finns 
utplacerade i byggnaden. För att underlätta utrymning finns utrymningsmarkeringar i ställverken, 
i trappor och vid dörrar. 
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3.13 SMV, Mava, Kraftcentral 

3.13.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 1450 m2 
Antal våningar över mark: 3 
Antal källarplan: 0 
 
Byggnadens stomme består av tegel och taket är belagt med papp. 

3.13.2 Verksamhetsbeskrivning SMV, Mava, Kraftcentral 
SMV, Mava och kraftcentralen är avställda processlokaler där det inte bedrivs någon verksamhet. 
Normalt vistas ingen person i byggnaden med undantag för underhåll då ungefär två personer 
befinner sig i lokalerna. 

3.13.3 Brandskyddsbeskrivning 
Byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm, brandposter, handbrandsläckare och 
brandfiltar. Utrymningsmarkeringar finns i byggnaden för att underlätta utrymning. 
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3.14  Sodapannan 

3.14.1 Byggnadsbeskrivning 

Allmänt: 
Fastighetsbeteckning: Munksund 15:1 SP3 
Fastighetsägare: SCA Packaging Munksund AB 
Organisationsnummer: 556237-4859 
Besöksadress: Munksundsvägen 941 87 Piteå 
Utdelningsadress: 941 87 Piteå 
Telefonnummer (växeln): 0911-98 000 
Ägarens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten: Thomas Berglund 
Telefonnummer: 0911-98 204 
Mobiltelefonnummer: 070-54 98 204 
Redogörelsen upprättad av: Johanna Danielsson 
 
Byggnaden: 
Byggyta: 1440 m2 
Antal våningar över mark: 7 
Antal källarplan: 0 

3.14.2 Verksamhetsbeskrivning Sodapannan 
I sodapannan kokas svartlut som är en viktig del i fabrikens egna kemikaliekretslopp. Normalt 
vistas ingen person i byggnaden men med undantag för underhåll och inspektionsrundor. I 
byggnaden finns, förutom processlokalen, ställverk samt utrymmen för ventilation.  

3.14.3 Brandskyddsbeskrivning 
Brandskyddsinstallationerna som finns inom byggnaden för sodapannan är automatiska 
brandlarm, halotronskydd för ställverk och styrsystemrum, utrymningslarm för brand och gas, 
handbrandsläckare, brandfiltar och brandposter. Utrymningsmarkeringar finns uppsatta i trappor, 
ställverk och vid dörrar. 
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4 Brandskyddsregler 
De brandskyddsregler som finns på SCA Packaging Munksund är införda för att upprätthålla och 
skapa hög säkerhet samt undanröja eller begränsa de befintliga brandriskerna. 
 
De brandskyddsregler som finns på SCA är: 
 
Tabell 2 Brandskyddsregler. 

Brandskyddsregler Plats 
Besökare/entreprenörer SCA Packaging Munksunds gamla intranät 

under punkten Hela dä, Broschyr säkerhets-
information. 

Elsäkerhet SCA Packaging Munksunds verksamhetssystem 
under fliken Säkerhet och Skydd. 

Heta arbeten SCA Packaging Munksunds verksamhetssystem 
under fliken Säkerhet och Skydd.  

Lagring och hantering av brandfarliga varor SCA Packaging Munksunds gamla intranät 
under punkten Brandfarliga varor och ATEX 

Procedur vid investeringar Finns under Start, SCA, Gemensamma 
program, Projekt, Exempeldokument 
och ”MALLEXEMPEL 
SAMORDNINGSMÖTE ETC AGENDA 1”. 

Riskanalyser Finns under Start, SCA, Gemensamma 
program, Riskhantering. 

Rutin för laddning av batteridrivna fordon Har skapat en, arbete pågår med att hitta 
lämplig plats till de nya rutinerna. 

Rutin för lagring av lastpallar Har skapat en, arbete pågår med att hitta 
lämplig plats till de nya rutinerna. 

Rutin för ordning och reda Har skapat en, arbete pågår med att hitta 
lämplig plats till de nya rutinerna. 
Källsorterinsguide finns på SCA Packaging 
Munksunds intranät under punkten Yttre Miljö 
och Kvalitet. 

Rutin för uppföljning av brand och 
brandtillbud 

Har skapat en, arbete pågår med att hitta 
lämplig plats till de nya rutinerna. 

Rökning SCA Packaging Munksunds intranät under 
punkten Munksund information och Policy, 
Affärsidé, Vision. 

Tillträdesskydd SCA Packaging Munksunds intranät, 
Munksunds information, Tillträdesskydd. 



SCA Packaging Munksund AB Dokumentnamn   Dokumentnummer 
Systematiskt brandskyddsarbete  
Gäller från   Utgåva  
  1 

Handläggare       Ansvarig utgivare 

Johanna Danielsson    

Systematiskt brandskyddsarbete                           Brandskyddsregler 
 

SCA Packaging Munksund           Telefonnummer: 0911-98 000       Org. Nr: 556237-4859                     
Munksundsvägen Faxnummer: 0911-98 220   
941 87 Piteå  
 

4.1 Besökare/entreprenörer 
SCA Packaging Munksund har arbetat fram ett säkerhetsinformationsblad för att tydliggöra vad 
som gäller på industriområdet. Detta häfte innehåller viktig information för såväl tillfälliga 
besökare, sommaranställda samt entreprenörer. Informationsbladet kan erhållas i fabrikens 
reception i huvudkontorsbyggnaden. Entreprenörer som vistas på fabriksområdet ska innan 
arbete påbörjas genomgå en utbildning i Entré. Det är ett datorbaserat program med frågor som 
är både allmänna och specifika för SCA Packaging Munksund. Nyanställd och tillfällig personal 
ska introduceras i företagets säkerhet, där nödvändig brandskyddsinformation ingår. Samtliga 
besök ska anmälas i receptionen och fordon som passerar portvakten ska ha ett godkänt 
inpasseringstillstånd. Utrymningsplaner finns på platser där entreprenörer och besökare förväntas 
vistas ensamma utan personal från SCA. 

4.2 Elsäkerhet 
Företaget har en dokumenterad elsäkerhetspolicy som ska följas vid utförandet av samtliga 
elektriska arbeten. 

4.3 Heta arbeten 
SCA Packaging Munksund AB har en rutin gällande Heta Arbeten som ska följas av såväl egen 
personal som entreprenörer.  

4.4 Lagring och hantering av brandfarliga och explosiva 
varor 

Lagring och hantering av brandfarliga och explosiva varor görs enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 1988:868) och enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tillståndsansökan för 
lagring och hantering av brandfarliga varor söks hos räddningstjänsten. De brandfarliga varor 
som införs på området ska vara godkända av kemikaliegruppen och en riskbedömning ska vara 
genomförd. Förteckningar och kartor som visar på vilka och var de brandfarliga och explosiva 
varorna finns kan utläsas på företagets intranät. 

4.5 Procedur vid investeringar 
Vid investeringar följs en mall som beskrivs i dokumentet ”MALLEXEMPEL 
SAMORDNINGSMÖTE ETC AGENDA 1”. Exemplet innehåller en mängd punkter som 
projektgruppen arbetar utifrån.  

4.6 Riskanalyser 
Inför varje nytt projekt som påbörjas utarbetas en riskanalys för projektets uppstart, 
genomförande samt för den färdiga anläggningen. Dessa finns tillgängliga för alla på företagets 
intranät. Riskanalysen som gäller projektets genomförande uppdateras under projektets gång allt 
eftersom projektplatsen ändrar utseende.   
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4.7 Rutin för laddning av batteridrivna fordon 
Rutin för laddning av batteridrivna fordon finns för att säkerställa att de risker som finns 
minimeras.  

4.8 Rutin för förvaring av lastpallar 
För att förhindra att stora bränder uppstår vid förvaringsplatsen för lastpallarna begränsas 
lagringsutrymmet med en rutin. 

4.9 Rutin för ordning och reda 
Rutinen för ordning och reda är upprättad för att upprätthålla en god och säker miljö på 
arbetsplatsen. 

4.10 Rutin för uppföljning av brand och brandtillbud 
Uppföljning av de bränder och brandtillbud som inträffar genomförs enligt denna rutin. 

4.11 Rökning 
Företaget har en rökpolicy som visar på de tillåtna samt icke tillåtna plasterna för rökning.  

4.12 Tillträdesskydd 
För att undvika att obehöriga befinner sig på fabriksområdet har SCA Packaging Munksund ett 
utarbetat tillträdesskydd där bland annat passagekontroller, kameraövervakning och oregelbundna 
ronder ingår. Övervakning av området sker av ett externt vaktbolag. 
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5 Utbildnings- och övningsplan 
I nödlägesberedskapen finns information om de utbildningar och övningar som är planerade för 
företagets anställda. Genomförda utbildningar och övningar dokumenteras av 
personalavdelningen. Nedan följer tabellerna över planerna. 
 
Tabell 3 Utbildningsplan. 

Utbildning Intervall Berörda Ansvariga 
Hjärt och lungräddning (HLR) 5 år Alla Närmaste Chef 
Andning-Blödning-Chock 
(ABC) 

5 år Alla Närmaste Chef 

Ledsagarutbildning 2 år Ledsagare Produktion  
Lut och Kraft 

Nödlägesberedskap 5 år Alla Närmaste Chef 
Krisstöd 5 år Ledningscentral/krisstödgrupp/ 

chefer/arbetsledare 
VD 

Heta arbeten 5 år Underhållsavdelningen Närmaste chef 
Arbetsmiljöutbildning 5 år Arbetsledare/Skyddsombud Personalavdelningen 
Anläggningsskötare 3 år Anläggningsskötare Byggnadschef 
 
Samtliga utbildningar förutom arbetsmiljöutbildningen genomförs av externa företag enligt 
gällande regelverk. 
 
Tabell 4 Övningsplan. 

Övning Intervall Berörda Ansvariga 
Utrymning 2 år Alla Närmaste chef 
Samövning räddningstjänsten 3 år Berörd avdelning 

Ledningscentral 
Krisstödgrupp 

Närmaste chef 
VD 
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6 Kontrollsystem 
Syftet med systematiska kontroller av brandskyddet är att upprätthålla och utveckla företagets 
brandskydd. De kontroller som sker presenteras nedan. 

6.1 Interna Besiktningar 
Interna besiktningar pågår systematiskt på fabriken av anställd personal samt av personal från 
huvudkontoret. 

6.1.1 Fabriksinspektion 
Fabriken inspekteras systematiskt av personal från huvudkontoret i Stockholm tillsammans med 
personal från ett externt försäkringsbolag. Inspektionen följs av en skriven rapport med vad som 
bör genomföras och åtgärdas innan nästa inspektion äger rum. 

6.1.2 Intern brandskyddskontroll 
Den interna brandskyddskontrollen innebär att anläggningsskötarna gör översyner och fysiska 
besiktningar på företagets brandskydd varje månad. En lista på fabrikens handbrandsläckare och 
brandposter finns tillgänglig för inspektörerna samt checklistor som visar på vad som ska 
inspekteras. 

6.2 Externa besiktningar 
Årligen genomförs besiktningar och service av brandlarm, sprinkleranläggningar och automatiska 
släckanläggningar av godkända besiktningsfirmor. Dessa samarbetspartners arbetar och 
kontrollerar fabriken oberoende av varandra. 

6.2.1 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten utför tillsyn på delar av fabriksområdet när och i den omfattning det anses 
vara nödvändigt. Tillsynen görs på byggnaderna, verksamheten och det systematiska 
brandskyddsarbetet men även på huruvida brandlarmsanläggningen uppfyller kraven enligt Piteå 
räddningstjänsts kvalitetsplan för automatiskt brandlarm. Vid tillfällen när en mängd onödiga 
larm utgått från fabriken kan en extra tillsyn genomföras. Räddningstjänsten tillsammans med 
personal från SCA Packaging Munksund genomför årligen en genomgång av de brandlarm som 
utgått från fabriken. 
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7 Drift- och underhållsinstruktioner 
Syftet med alla brandinstallationer är att upprätthålla ett fullgott brandskydd för företagets 
byggnader. Installationerna utförs av certifierade företag och underhålls samt kontrolleras av 
fabrikens anläggningsskötare.  
 
Metoden som används för att kontrollera och inspektera brandskyddet är 
internbrandskyddskontroll, som genomförs månadsvis. För denna finns checklistor som fylls i 
under inspektionen och dokumenteras sedan i pärm och på intranätet.  
 
Anläggningsskötarna kontrollerar varje månad: 

• Handbrandsläckare/skyltar 
• Brandposter/skyltar 
• Sprinkler 
• Larm 
• Utrymningsvägar/skyltar 
• Branddörr/Brandtätning 
• Halotron 

 
Följande sidor kommer att visa på instruktioner för underhåll av företagets brandutrustning.  

7.1 Instruktioner för underhåll av brandutrustning 
Instruktionerna för kontroll och underhåll av brandutrustning ska innehålla syftet för kontrollen, 
kontrollintervallet samt kriterier för att brandutrustningen ska bli godkänd. Vid eventuella brister 
ska dessa dokumenteras och åtgärdas av en behörig person. Checklistorna finns hos 
anläggningsskötarna samt på företagets intranät. 

7.1.1 Handbrandsläckare/skyltar 
Fabriken har handbrandsläckare av tre olika typer, skum, pulver och kolsyra som finns listade för 
att underlätta inspektionen. Samtliga handbrandsläckare ska kontrolleras varje månad för att 
säkerställa att: 
 

• Släckaren är placerad synligt på avsedd plats. 
• Släckarens plombering och sigill inte är trasig eller saknas. 
• Släckarens manometer eller indikator står i rätt område eller position. 
• Släckaren inte är blockerad och lätt att ta loss. 
• Släckaren inte är uppenbart skadad eller angripen av rost. 
• Släckarens varselskyltning finns och är oskadad. 
• Släckarens senaste underhållsservice inte överskrider ett år. 

 
Enligt SS 3656, Svensk Standard för underhåll och omladdning av handbrandsläckare, ska 
brandsläckare som innehåller pulver och koldioxid granskas i verkstad vart tionde år.  
Vätskesläckare ska undersökas grundligt vart femte år. Brandsläckarnas slangar ska antingen 
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provtryckas med samma tryck som behållarna provtrycks med eller bytas ut vid 
verkstadskontrollen. 

7.1.2 Brandposter/skyltar 
En funktionsduglig brandpost är ett effektivt släckhjälpmedel och därför är underhåll nödvändigt 
för att säkerställa funktionen vid brandtillbud. Fabrikens brandposter finns på listor för att 
underlätta inspektionerna. Brandposterna ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att: 
 

• Brandposten är synligt placerad på avsedd plats. 
• Brandposten är inte blockerad och är lätt att öppna. 
• Brandposten är inte uppenbart skadad, otät eller angripen av rost. 
• Brandpostens användningsinstruktion är synlig och fullt läsbar. 
• Brandpostens varselskyltning finns och är oskadd. 
• Brandpostens munstycke finns. 
• Brandpostens slang är upprullad. 
• Brandpostens senaste underhållsservice inte överskrider ett år. 

7.1.3 Sprinkler 
Sprinkler är en effektiv brandskyddsinstallation och installeras vid särskilt betydande delar av 
processen samt där det finns stora mängder brännbart material. Regelbundna kontroller på 
sprinkler ska genomföras för att säkerställa funktionen vid eventuell brand. Det som ska 
kontrolleras är att: 
 

• Kontrolljournal inte saknas. 
• Skylt med uppgift om anläggningsskötare inte saknas. 
• Ledning till sprinkleranläggning inte är skadad. 
• Sprinklerdysa inte är skadad. 
• Utrustning inte är blockerad. 
• Skylt med anläggningsskötare inte har felaktiga uppgifter. 
• Att årsöversyn ej överskrider ett år. 
• Att anläggningen är revisionsbesiktigad. 

7.1.4 Larm 
För att säkerställa funktionen vid eventuell brand ska brandlarmet kontrolleras regelbundet. Det 
som ska kontrolleras är att: 
 

• Skylt med uppgift om anläggningsskötare inte saknas vid centralapparat. 
• Orienteringsritningar inte saknas vid centralapparaten. 
• Kontrolljournal inte saknas vid centralapparaten. 
• Larmdetektorer inte är skadade. 
• Ledning för brandanläggning inte är skadad. 
• Centralapparat inte är blockerad. 



SCA Packaging Munksund AB Dokumentnamn   Dokumentnummer 
Systematiskt brandskyddsarbete  
Gäller från   Utgåva  
  1 

Handläggare       Ansvarig utgivare 

Johanna Danielsson    

Systematiskt brandskyddsarbete                           Drift- och underhållsinstruktioner 
 

SCA Packaging Munksund           Telefonnummer: 0911-98 000       Org. Nr: 556237-4859                     
Munksundsvägen Faxnummer: 0911-98 220   
941 87 Piteå  
 

• Uppstapling av föremål inte har gjorts vid larmdetektor. 
• Skylt med anläggningsskötare inte har felaktiga uppgifter. 

7.1.5 Utrymningsvägar/Skyltar 
När brandlarmet ljuder är det viktigaste att all personal kan lämna byggnaderna tryggt och säkert. 
De sammanfattande kraven för att säkerställa utrymning är: 
 

• Tillgång till utrymningsvägar, två av varandra oberoende. 
• Framkomlighet i utrymningsväg, hinder, snöröjning mm. 
• Dörrars funktion i utrymningsväg, slagriktning utåtgående, låst, cylinderlås, nödöppnare. 
• Branddörrars funktion fungerar, stängning, kil, tätning, snöre. 
• Att nödbelysningar och ledljus fungerar. 
• Utrymningsskyltar finns och är aktuella. 
• Efterlysande linjer ej är utslitna eller smutsiga. 

 

7.1.6 Branddörr/Brandtätning 
Även en brandcell måste underhållas för att garantera funktionen vid eventuell brand. Det som 
ska kontrolleras är att: 
 

• Brandtätning inte saknas. 
• Brandtätning inte är skadad. 
• Branddörr har dörrstängare. 
• Branddörr inte är blockerad och lätt att öppna. 
• Branddörrens användarinstruktion är synlig och fullt läsbar. 
• Branddörr inte är uppenbart skadad eller angripen av rost. 
• Branddörr inte är uppställd med kil eller på annat sätt. 
• Branddörr finns och har rätt storlek och klass. 
• Branddörrens magnetstängning fungerar. 
• Branddörrens varselskyltning finns och är oskadd. 

 
Brandtätningen bör kontrolleras varje månad. 

7.1.7 Halotron 
Halotron installeras i styrsystemrum som är av stor betydelse för produktionen. Halotron är en 
gas som trycker undan syret i luften i det branddrabbade rummet och elden släcks. Vid underhåll 
är det viktigt att säkerställa att: 
 
Månadsvis: 

• Behållartrycket får ej har sjunkit mer än 10 % under, det för rådande temperatur, trycket. 
• Senaste underhållsservice ej överstiger ett år. 

 
Varje halvår: 
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• Halotronvikten får ej sjunka mer än 5 % under den som är angiven på behållardekalen. 
• Aktuatorerna är åtdragna, sammankopplade och att plomberingarna är intakta. 
• Slangarna är åtdragna, sammankopplade och inte har några mekaniska skador. 
• Behållarenheten inte har mekaniska skador eller är korrosionsangripen. 
• Stativet är fastsatt i golv och vägg samt att behållarbanden är fastsatta. 
• Rörsystemets victaulickopplingar är intakta samt konsoler, klammor och rörpendlar.  
• Munstyckenas fastsättningar är oskadade samt att utblåsningsportarna är fria och rätt 

riktade. 
• El-funktionens utlösnings- och larmsignaler fungerar som det ska. 

 
Vart tionde år: 

• Hydrostatiskt test av behållarna är genomfört. 
 
 



SCA Packaging Munksund AB Dokumentnamn   Dokumentnummer 
Systematiskt brandskyddsarbete  
Gäller från   Utgåva  
  1 

Handläggare       Ansvarig utgivare 

Johanna Danielsson    

Systematiskt brandskyddsarbete                           Uppföljning 
 

SCA Packaging Munksund           Telefonnummer: 0911-98 000       Org. Nr: 556237-4859                     
Munksundsvägen Faxnummer: 0911-98 220   
941 87 Piteå  
 

8 Uppföljning 
Det är mycket viktigt att följa upp det systematiska brandskyddsarbetet för att kontrollera att det 
sker på ett tillfredställande sätt. Vid eventuella brister ska dessa rapporteras och åtgärdas snarast 
möjligt. En uppföljning på SBA bör genomföras årligen av fabrikens Risk Management grupp. 
 
Nedan följer en checklista över vad som bör kontrolleras vid den årliga genomgången: 
 
1. Ansvar 
                                        OK    Anm Kommentar     Åtg.Datum 
Är ansvaret tydliggjort?     
Finns utsedd brandskyddsansvarig?     
Finns brandskydds/säkerhetspolicy?     
 
2. Organisation 
 
Finns brandskyddsorganisation?     
Är organisationen tillräcklig? 
Har några förändringar skett i 
organisationen? 

    

Beskrivs organisationen tydligt och 
riktigt? 

    

 
3. Dokumentation 
 
Överensstämmer byggnads-, 
verksamhets- och 
brandskyddsbeskrivningarna med 
verkligheten? 

    

Är utrymningsplanerna aktuella?     
 
4. Regler, instruktioner och rutiner 
 
Är befintliga rutiner tillräckliga eller 
behövs fler? 

    

Är reglerna/instruktionerna/ 
rutinerna tydliga? 

    

 
 
5. Utbildning och övning 
 
Finns utbildningsplan?     

Finns övningsplan?     

Följs planerna?     
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 OK Anm Kommentar Åtg.Datum 
Har dokumentation förts över 
utbildad personal? 

    

Har organisationen tillräcklig 
kompetens? 

    

 
6. Drift och underhåll 
 
Finns rutiner för kontroll/underhåll 
av brandskyddstekniska åtgärder? 

    

Utförs intern/extern 
kontroll/besiktning enligt 
dokumentationen? 

    

 
7. Kontroll/uppföljning/tillbud 
 
Finns kontrollsystem för 
egenkontroll? 

    

Finns kontrollplan?     
Genomförs kontrollerna enligt plan?     
Fungerar kontrollerna 
tillfredställande? 

    

Har många liknande problem 
uppkommit vid kontrollerna?  

    

Bör nya åtgärder/rutiner införas?     
Är checklistorna 
verksamhetsanpassade? 

    

Åtgärdas och arkiveras 
checklistorna? 

    

Genomförs uppföljning?     
Finns system för 
tillbudsrapportering? 

    

Dokumenteras tillbudsrapporterna?     
Finns punkten brandskydd/säkerhet 
med på dagordningen för 
avdelnings-/ledningsmöten? 

    

 
Några slutliga punkter som bör diskuteras i Risk Management gruppen är: 

• Vad har årets arbete med brandskyddet gett för resultat och vad bör vi tänka på för 
kommande år? 

• Har lagen förändrats eller har vår koncern utarbetat några nya gällande regler och rutiner? 
• Bör denna uppföljning förändras, någon punkt som saknas eller känns överflödig? 
 

Kontrolldatum   
Närvarade  
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8.1 Brand och brandtillbudsrapportering 
Rapportering av de bränder och de brandtillbud som uppstått är mycket viktig för att få en 
komplett historik över varje år. Genom att de skiftgående produktionsledarna lämnar sin rapport 
av händelsen samt att anläggningsskötarna följer upp händelsen utförs ett arbete som underlättar 
den årliga uppföljningen. Det är viktigt att inkludera så väl brandtillbud och bränder när 
räddningstjänsten inte larmas till platsen som när de stödjer fabriken med sin kunskap och 
utrustning. 

8.2 Statistik över brandlarm 
Vid årets slut sammanställer anläggningsskötarna alla bränder och brandtillbud. I 
sammanställningen ingår branden eller brandtillbudets orsak samt hur fördelningen av 
brandlarmen sett ut under året. Fördelningen visar på om räddningstjänsten kallats till fabriken 
eller ej samt om brandlarmet utgick automatiskt eller om manuell larmning användes.  
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9 Övriga dokument 
För att få en struktur över den mängd av dokument som rör fabrikens brandskydd förvaras de på 
företagets intranät. 

9.1 Brandredskap 
Vid behov av brandredskap ska anläggningsskötarna kontaktas. De har tillgång till bland annat 
slangar, kopplingar, munstycken, handbrandsläckare och skumutläggningsutrustning. 

9.2 Telefonnummer 
Tabell 5 Telefonnummer. 

Namn Befattning  Anknytning Mobiltelefonnummer 

SOS Larmcentral (0) 112  

FTV Manöverrum kokeriet 302  

KVV Manöverrum Kraftvärmeverket 358  

Pappersbruket Manöverrum Pappersbruket 341  

Renseriet Manöverrum Renseriet 330  

Thomas Berglund Byggnadschef 204 (0) 070-54 98 204 

Conny Danielsson Hälsa och Säkerhet 157 (0) 070-50 98 157 

Tomas Lind 
Anläggningsskötare och samordnare för 
brandskydd och ventilation 

188 (0) 070-56 38 188 

Lennart Segerstedt Anläggningsskötare 278 (0) 070-69 19 179 
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 Figur 2 Översiktbild över fabriksområdet. 
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Appendix 3 – Skriftlig redogörelse för brandskyddet 
 
 
Skriftlig redogörelse för brandskyddet 

Del 1: Byggnad/anläggning   
Allmänt 
Fastighetsbeteckning:    

Fastighetsägare:  

       Organisationsnummer:   

       
Besöksadress:        Utdelningsadress:        
 

Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) 

Telefonnummer:        Namn:         
Mobilnr:       Fax:        

Redogörelsen upprättad av (namn):  

       Datum när redogörelsen upprättades:     
 

Byggnaden/anläggningen 

Byggnadsår:        Senaste större ändring skedde år:        Total yta i m2:        
Antal våningar (ovan mark): 1  2  3  4  5  6  7  >8  

Antal källarplan: 0  1  2  >3  

Verksamhet 
Ange vilken typ av verksamhet som bedrivs. Minst 1 verksamhet måste anges. 

Allmän 
 Handel   Åldringsvård   Museum/bibliotek  

 Sjukhus   Psykiatrisk vård   Förvaltning/kontor  

 Skola   Kriminalvård   Försvarsverksamhet  

 Förskola   Idrottsanläggning  Kyrka/motsvarande  

 Övrig vård   Teater/biograf   Restaurang  

 Danslokal   Övrig vård   Förvaltning/kontor  

 Fritidsgård   Hotell/pensionat   Elevhem/studenthem  

 Bostad  Allmän kommunikation (terminaler)  Annan allmän verksamhet  
 
Industri 

 Industrihotell   Livsmedelindustri   Metall/maskinindustri  

 Kemisk industri   Trävaruindustri   Annan tillverkningsindustri  

 Textilindustri   Reparationsverkstad   Lager  

 Annan industri  
 
Annan verksamhet 

 Bensinstation   Kraft/värmeverk   Tunnel/underjordsanläggning  

 Lantbruk   Avfall/avlopp/rening   Övrig annan verksamhet  

 Parkeringshus  

Skriftlig redogörelse för 
brandskyddet enligt 

2 kapitel 3 § Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778) 



 

 

Del 2:  Verksamheter 
Obs! 
• Ett exemplar av ”Del 2” fylls i för varje verksamhet som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.  
• Om verksamhetsutövaren är den samma som ägaren av byggnaden, behöver inte uppgifterna i ”Allmänt” 

fyllas i. 

Allmänt 
 

Namn på företaget, verksamheten el. dyl.: 

       Organisationsnummer: 

       
Besöksadress:        Utdelningsadress:        
 
Verksamhetens kontaktperson(-er) mot tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) 

Telefonnummer:        Namn:        
Mobilnummer:        

Redogörelsen upprättad av:  (namn) 

       Datum när redogörelsen upprättades: 

       
 
Verksamheten 
På vilka våningar i byggnaden bedrivs aktuell verksamhet? 

Bottenvåning  Plan 1   Plan 2  Plan 3   Plan 4  Plan 5   Plan 6  

Källare  Plan -1  Plan -2  Plan -3  
 

Verksamhetens yta i m2       Tid(-er) på dygnet då verksamheten bedrivs       
 
Ange vilken typ av verksamhet som bedrivs 

 Handel   Åldringsvård   Museum/bibliotek  

 Sjukhus   Psykiatrisk vård   Förvaltning/kontor  

 Skola   Kriminalvård   Försvarsverksamhet  

 Förskola   Idrottsanläggning  Kyrka/motsvarande  

 Övrig vård   Teater/biograf   Restaurang  

 Danslokal   Övrig vård   Förvaltning/kontor  

 Fritidsgård   Hotell/pensionat   Elevhem/studenthem  

 Bostad  Allmän kommunikation (terminaler)  Annan allmän verksamhet  
 

Industri 
 Industrihotell   Livsmedelindustri   Metall/maskinindustri  

 Kemisk industri   Trävaruindustri   Annan tillverkningsindustri  

 Textilindustri   Reparationsverkstad   Lager  

 Annan industri  
 

Annan verksamhet 
 Bensinstation   Kraft/värmeverk   Tunnel/underjordsanläggning  

 Lantbruk   Avfall/avlopp/rening   Övrig annan verksamhet  

 Parkeringshus  



 

 

Är ansvaret för brandskyddet inom företaget/organisationen klarlagt? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 

Om ja, beskriv kortfattat på vilket sätt:        

Vilket största antal anställda är på plats när verksamheten är igång? Antal:        
Vilket minsta antal anställda är på plats när verksamheten är igång? Antal:        
Vilket största antal personer, utöver anställda, vistas samtidigt i verksamhetens lokaler? Antal:        
 
 
Hanteras/förvaras brandfarlig eller explosiv vara i verksamheten? 

 Ja   Nej  

 
Om ja, sker hanteringen/förvaringen över tillståndspliktig mängd?  

 Ja   Nej  

Mängden framgår av föreskrifter och allmänna råd, SÄIFS 1995:3 . 
Läs mer på http://www.SRV.se  Välj: Om verket � Lag och rätt � SRVFS/SÄIFS  � Årsvis � 1991-95 

 
Byggnadstekniskt brandskydd 
Finns aktuella brandskyddsritningar? 

 Ja  Ja, delvis  Nej 

 
Vilka fasta brandskyddsinstallationer finns i verksamheten? 

 Inga   Automatiskt brandlarm   Automatiskt vattensprinkler  

 Nödbelysning   Brandgasventilation   Inomhusbrandpost  

 Stigarledning   Annat släcksystem   Vägledande markering  

 Utrymningslarm   Övrigt (Beskrives i textfältet nedan)  

 
Vilka andra brandskyddsinstallationer och brandredskap finns i verksamheten? 

 Handbrandsläckare   Brandfiltar   Brandvarnare 

Övrigt:        
 

http://www.SRV.se


 

 

Organisatoriskt brandskydd 
 
Drift och underhåll av brandskyddet. 
 
Finns överenskommen ansvarsfördelning mellan ägare och verksamhetsutövare för underhåll och 
kontroll av det byggnadstekniska brandskyddet och de fasta brandskyddsinstallationerna? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 Inte relevant   Ägare är också verksamhetsutövare   

 
Finns rutiner för regelbundet underhåll och kontroll av det byggnadstekniska brandskyddet och de 
fasta brandskyddsinstallationerna? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Om ja, dokumenteras underhållet och kontrollerna? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Har personalen kompetens för att sköta tilldelade uppgifter vad gäller skötsel och underhåll av 
brandskyddet? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Finns rutiner för att åtgärda brister som upptäcks vid egenkontrollen? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Finns dokumenterade rutiner för tillbudsrapportering och uppföljning av brandtillbud? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
 

 
Beredskap för brand 
 
Finns planering för hur lokalerna ska utrymmas i händelse av brand? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Är all personal informerad om hur utrymningen ska ske? (även visstidsanställda, vikarier osv) 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Genomförs utrymningsövningar i verksamheten? 

 Ja, varje år   Ja, enstaka gång   Nej  

 
Genomförs samordnade utrymningsövningar med övriga verksamheter i byggnaden/anläggningen? 

 Ja, varje år   Ja, enstaka gång   Nej  

 Inte relevant   Det finns inga övriga verksamheter i byggnaden  

 
Finns ansvarsfördelning mellan ägare och verksamhetsutövare i händelse av brand? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 Inte relevant   Ägaren är också verksamhetsutövare  



 

Finns organisation för nödläge med avseende på brand? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Om ja, är den dokumenterad? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Vet alla i personalen vilka uppgifter de har i händelse av brand? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Har personalen kompetens att utföra uppgifter de har i händelse av brand? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Om ja, hur upprätthålls och säkerställs kompetensen? 

Genom teoretisk utbildning; 

 Ja, varje år   Ja, enstaka gång   Nej  

Genom praktisk övning;  

 Ja, varje år   Ja, enstaka gång   Nej  

 
Är verksamheten beroende av att samverka med annan närliggande verksamhet i händelse med 
brand? 

 Ja   Ja, delvis   Nej  

 
Om ja, är denna samverkan planerad? 

 Ja   Ja, delvis   Nej 

 
 
 
Övriga kommentarer eller information som ni vill delge Räddningstjänsten.                      

 
Information: 
Skicka dokumentet som  

• bifogad fil i ett mail till:  raddningstjansten@rtj.pitea.se     
• vanligt brev till: Räddningstjänsten, Kolugnsvägen 1, 941 38 Piteå  

 
Personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen SFS nr: 1998:204, PuL 

mailto:raddningstjansten@rtj.pitea.se
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Handhavandeinstruktion 
Avluftning och avtappning av 

sprinklersystem efter brand- och 
provlarm 
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 Handhavandeinstruktion  1 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Pappersbruket 

När sprinkler har löst ut i pappersbruket kontrolleras först vilken sektion 
som löst ut och sedan följs respektive instruktion enligt nedan. 

Torkkåpa (28) 

1. Kontrollera så att branden har släckts och gör en fullständig kontroll av alla 
områden som systemet täcker inklusive de områden som branden inte 
omfattade. Sätt ut brandposter i hela området till dess att systemet åter är klart 
för användning. Om det vid kontrollen inte upptäcks någon brand meddela 
återbud till räddningstjänsten. 

2. Lås upp och stäng huvudavstängningsventilen (1).  Placera en post vid 
ventilen med uppgiften att öppna den på nytt om branden börjar igen. 

 
 
 

1. Huvudavstängningsventil 
2. Prov och avtappningsventil 
3. Larmavstängningsventil 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dränera systemet genom att öppna prov- och avtappningsventilen (2). 
4. Ersätt samtliga utlösta och skadade sprinkler med nya sprinkler av samma typ 

och temperaturklassning. 
5. Stäng alla larmventilerna för sektion 18, 28, 29. 
6. Stäng (2) genom att vrida ventilen medurs.  
7. Stäng av sektion 19 och 28 i pappersbrukets manöverrum. 
8. Öppna huvudavstängningsventilen försiktigt och fyll systemet. 
9. Öppna avluftningsventilerna. 
10. Stäng av elpumpen enligt instruktion som finns vid manöverpanelen i 

pumpcentralen. 
11. Öppna larmavstängningsventilen (3). 
12. Utför fullständig inspektion och kontroll av systemets funktionsduglighet. 
13. Brand kan skada rörsystemet och upphängningar. Kontakta personal från 

godkänd anläggarfirma, besiktningsansvarig och försäkringsbolag för 
fullständig besiktning och kompletterande utrustning.  

14. Återställ sektion 19 och 28 i manöverrummet. 

3 
2 

1 



 Handhavandeinstruktion  2 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Avluftning Torkkåpa 

 
Ö2 

 



 Handhavandeinstruktion  3 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Torrända (18) 

1. Kontrollera så att branden har släckts och gör en fullständig kontroll av alla 
områden som systemet täcker inklusive de områden som branden inte 
omfattade. Sätt ut brandposter i hela området till dess att systemet åter är klart 
för användning. Om det vid kontrollen inte upptäcks någon brand meddela 
återbud till räddningstjänsten. 

2. Lås upp och stäng huvudavstängningsventilen (1).  Placera en post vid 
ventilen med uppgiften att öppna den på nytt om branden börjar igen. 

 
 
 

1. Huvudavstängningsventil 
2. Prov och avtappningsventil 
3. Larmavstängningsventil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dränera systemet genom att öppna prov- och avtappningsventilen (2). 
4. Ersätt samtliga utlösta och skadade sprinkler med nya sprinkler av samma typ 

och temperaturklassning. 
5. Stäng alla larmventilerna för sektion 18, 28, 29. 
6. Stäng (2) genom att vrida ventilen medurs.  
7. Stäng av sektion 18 och 19 i pappersbrukets manöverrum. 
8. Öppna huvudavstängningsventilen försiktigt och fyll systemet. 
9. Öppna avluftningsventilerna. 
10. Stäng av elpumpen enligt instruktion som finns vid manöverpanelen i 

pumpcentralen. 
11. Öppna larmavstängningsventilen (3). 
12. Utför fullständig inspektion och kontroll av systemets funktionsduglighet. 
13. Brand kan skada rörsystemet och upphängningar. Kontakta personal från 

godkänd anläggarfirma, besiktningsansvarig och försäkringsbolag för 
fullständig besiktning och kompletterande utrustning.  

14. Återställ sektion 18 och 19 i manöverrummet. 

2 

1 

3 



 Handhavandeinstruktion  4 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Avluftning Torrända 

BV  Pappersbruk + 8,00 

Maskinhall 

  
V25    V10 

 
V1 

Mekverkstad  

  
V8    V4 



 Handhavandeinstruktion  5 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Valsslipverkstad 

  
V22    V25 
 

 
V27 

Plan 1 Pappersbruk +14,00 

Maskinhall 

  
V12    V27 
 
 
 
 
 



 Handhavandeinstruktion  6 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Emballering (29) 

1. Kontrollera så att branden har släckts och gör en fullständig kontroll av alla 
områden som systemet täcker inklusive de områden som branden inte 
omfattade. Sätt ut brandposter i hela området till dess att systemet åter är klart 
för användning. Om det vid kontrollen inte upptäcks någon brand meddela 
återbud till räddningstjänsten. 

2. Lås upp och stäng huvudavstängningsventilen (1).  Placera en post vid 
ventilen med uppgiften att öppna den på nytt om branden börjar igen. 

 
 
 

1. Huvudavstängningsventil 
2. Prov och avtappningsventil 
3. Larmavstängningsventil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

3. Dränera systemet genom att öppna prov- och avtappningsventilen (2). 
4. Ersätt samtliga utlösta och skadade sprinkler med nya sprinkler av samma typ 

och temperaturklassning. 
5. Stäng alla larmventilerna för sektion 18, 28, 29. 
6. Stäng (2) genom att vrida ventilen medurs.  
7. Stäng av sektion 19 och 29 i pappersbrukets manöverrum. 
8. Öppna huvudavstängningsventilen försiktigt och fyll systemet. 
9. Öppna avluftningsventilerna. 
10. Stäng av elpumpen enligt instruktion som finns vid manöverpanelen i 

pumpcentralen. 
11. Öppna larmavstängningsventilen (3). 
12. Utför fullständig inspektion och kontroll av systemets funktionsduglighet. 
13. Brand kan skada rörsystemet och upphängningar. Kontakta personal från 

godkänd anläggarfirma, besiktningsansvarig och försäkringsbolag för 
fullständig besiktning och kompletterande utrustning.  

14. Återställ sektion 19 och 29 i manöverrummet. 

1 

3 

2 



 Handhavandeinstruktion  7 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Avluftning Emballering 

Bottenvåning +7.00 

  
S19D Bakom rondeller   S19C Vid dörr till trapphus 
 

Plan 1 + 13.70 

  
S19C    S19C Innanför inhägnaden för robot 
 
 
 



 Handhavandeinstruktion  8 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Rejekthantering (34) 

 
1. Kontrollera så att branden har släckts och gör en fullständig kontroll av alla 

områden som systemet täcker inklusive de områden som branden inte 
omfattade. Sätt ut brandposter i hela området till dess att systemet åter är klart 
för användning. Om det vid kontrollen inte upptäcks någon brand meddela 
återbud till räddningstjänsten. 

För avstängning av systemet vidtas följande åtgärder 

 
2. Stäng sektionsavstängningsventilen (5). 
3. Öppna systemavtappningsventilen (7). 
4. Öppna dräneringsventilen (12). 
5. Stäng larmavstängningsventilen (13). 
6. Stäng primärventilen (25). 
7. Byt ut skadad utrustning. 

För idrifttagande av systemet vidtas följande åtgärder 

8. Kontrollera att systemet är fullständigt avtappat. 
9. Nödutlösningsventilen (15) skall vara stängd. 
10. Kontrollera att ventil (5) är stängd. 
11. Återställ stryning från brandlarmcentral varvid magnetventilen (21) stängs. 
12. Öppna avtappningsventil (7). 
13. Öppna delvis sektionsavstängningsventilen (5). 
14. När fullt flöde vid (7) uppstår, stäng (7). 
15. Kontrollera att inget flöde erhålls från dräneringsventilen (12). 
16. Stäng dräneringsventilen (12). 
17. Öppna (5) fullständigt. 
18. Kontrollera att larmavstängningsventilen (13) är öppen. 
19. Tryck in droppventilen (9). Inget vatten ska erhållas. 

 

Avluftning Rejekthantering 

 
Tillskottsfiber +14.00 



 Handhavandeinstruktion  9 
 Avluftning och avtappning av  
  sprinklersystem efter brand- och provlarm  

Renseriet 
 

1. Kontrollera så att branden har släckts och gör en fullständig kontroll av alla 
områden som systemet täcker inklusive de områden som branden inte 
omfattade. Sätt ut brandposter i hela området till dess att systemet åter är klart 
för användning. Om det vid kontrollen inte upptäcks någon brand meddela 
återbud till räddningstjänsten. 

2. När undersökningen av platsen färdigställts stängs huvudventilen (2) och 
avtappningsventilen (23) öppnas för dränering av installationen. 
Avluftningsventilerna i markfickan öppnas för dränering och stängs när enbart 
luft strömmar ur ventilerna. När dräneringen är färdigställd monteras nya 
sprinkler av rätt typ och utlösningstemperatur på de platser där dysorna 
skadats eller löst ut. 

För idrifttagande av systemet vidtas följande åtgärder 

 
3. Stäng följande ventiler: 

• Huvudavstängningsventil (2) 

• Testventil   (26:1) 

• Avtappningsventil  (23) 
• Larmavstängningsventil (21) 

• Inställningsventil  (6, 6:1, 6:2, 6:3) 

• Påfyllningsventil  (25) 
4. Öppna ventil 23 samt långsamt ventil 2 tills vatten rinner ut ur 

avtappningsröret.  
Stäng då ventil 2. Avvakta till dess att inget vatten rinner ur röret.  
Stäng då ventil 23. 

5. Öppna ventilerna 6:1, 6:2, 6:3. Fyll luft till tryck som visas i tabellen nedan, 
som avläses på manometer 1:3. Om lufttrycket inte höjs, kontrollera i första 
hand att ventilhus 24:1 är lufttät genom att kontrollera att inget vatten eller luft 
läcker ut genom strypbricka 9:1.  

 
    Tabell 1 Inställning av lufttrycket i systemet 

Max vattentryck i 
matarledningen (bar) 

Fast tryck i 
systemet (bar) 

2 1,6 
4 1,9 
6 2,3 
7 2,6 

10 3,0 
12 3,3 
14 3,7 
16 4,0 
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6. Ställ in larmventilen genom att med en skruvmejsel vrida inställningsskruv 15 
motsols så långt det går, varvid spåret är vertikalt, och när 
återställningsskruven hålls i detta läge öppnas ventil 6. 
Ta bort skruvmejseln och kontrollera att inställningsskruven står kvar i vertikalt 
läge. 

7. Stäng ventil 26:1 och öppna ventil 2 sakta. Om vatten rinner ut genom 
strypbricka 9:1, kontrollera larmportventiltätning. Om inget läckage finns, 
öppna ventil 2 för fullt. 

8. Öppna påfyllningsventil 25 sakta och avlufta genom att öppna nivåregulator 19 
försiktigt så att luften enbart pyser ut. När sedan vatten sprutar ut skall först 
ventil 25 stängas och därefter nivåregulator 19. 

9. Öppna larmavstängningsventil 21. 
10. Slutkontroll, Kontrollera att följande ventiler är 

• Stängda: 23, 25 och 26:1. 
• Öppna: 2, 6, 6:1, 6:2, 6:3 och 21. 

 

Avluftning Renseri 

Markfickan 

  
Vid spolslang  Vid kulvert mot renseriet 
  

 
Vid nödutgång 
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Sprinklercentral (19) 
1. Kontrollera så att branden har släckts och gör en fullständig kontroll av 

området som systemet täcker inklusive de områden som branden inte 
omfattade. Om det vid kontrollen inte upptäcks någon brand meddela återbud 
till räddningstjänsten. 

2. Stäng av huvudavstängningsventilen. 
3. Stäng av elpumpen genom att vrida vredet mot stopp för 

att sedan snabbt släppa vredet. 
4. Dränera systemet vid avluftnings- och dräneringsventilen  

på bottenvåningen. 
5. Byt ut skadade eller utlösta sprinklerdysor mot dysor av  

samma sort och utlösningstemperatur. 

 

Avluftning sprinklercentral 

 
Bottenvåning 

 
 

 
 

 



D 

B 

C 
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A Manometer 0-16 bar 
B Pressostat 1-16 bar 
C Kontrollmanometerventil 
D 3-vägs kulventil 
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Allmänt 
Anläggningen får sin vattenförsörjning från en bassäng vid pumpcentralen. 
Bassängen är nivålarmad och fylls automatiskt från det kommunala nätet. Hela 
anläggningen består av en bassäng, en tryckhållningspump, en dieseldriven pump 
och en eldriven pump. Sprinklercentraler finns i pappersbruket, två stycken, samt en 
central i renseriet. Sprinklerpump startar alltid då sprinklersystemet löser ut. 

Funktion 
Då sprinkler löser ut kommer den eldrivna sprinklerpumpen att starta. Faller trycket i 
systemet ytterligare startar även den dieseldrivna pumpen. I beredskapsläge 
uppehåller tryckhållningspumpen trycket i hela sprinklersystemet. Pumpstarterna 
styrs av trycket i systemet mellan pumpar och larmventiler. Tryckhållningspumpen 
arbetar mellan 6 och 7 bar och ger vilotryck i ledningarna. Den eldrivna pumpen 
startar då trycket har sjunkit till 5 bar. Den dieseldrivna pumpen startar om trycket når 
4 bar. 

Viktiga telefonnummer 
Vid provning av sprinkleranläggningen samt körning av el- och dieselpump skall 
följande meddelas: 
 
Plats               Internnummer            Telefonnummer 
KVV:s manöverrum                      358                0911-98358 
Pappersbrukets manöverrum                     341                             0911-98341 
SOS Alarm                       0920-221500 
Torkare i pappersbruket meddelas muntligt 
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Driftsättning 

Tryckhållningspump 
 
1. Kontrollera nivån i bassängen och att sprinklersystemet är fyllt. Nivån 

kontrolleras genom att studera mätaren på vänster sida om manöverpanelen för 
el- och tryckhållningspumpen. 

 
2. Kontrollera att samtliga ventiler står i driftläge och att alla larmindikeringar på 

tablåerna är släckta.  Vid driftläge ska kulventilens handtag peka nedåt. 
Manometern visar anläggningens tryck. 

 

  
 
3. Kontrollera att sprinklercentralen för BY601/602 är återställd. 
 
4. Starta tryckhållningspumpen. Invänta att systemtrycket stiger till 7 bar så att 

pumpen stannar. Kontrollera att de tre ventilerna med rött vred är öppna 
 
5. Ställ pumpen i läge ”AUTO”.  
 
 

Driftläge 
 
 
 
 
Provläge 
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Provning av pumpstart 

Pump P1 (El) 
 
1. Meddela manöverrum i KVV och Pappersbruket, SOS 

samt torkaren att prov kommer att genomföras.   
 
2. Trevägsventilen märkt med elpump öppnas försiktigt. Därvid sjunker trycket i 

pressostaten. Vid 5 bar startar elpumpen. Sätt trevägsventilen i driftläge. 
 

 
 
3. Kvittera larmet på tablån och stoppa pumpen genom 

att vrida vredet på manöverpanelen mot ”stop” och 
sedan släppa. 

 
4. Elpumpen är nu återställd. 
 
5. Manöverrum i pappersbruket rings upp och för att få 

bekräftelse på att larmet har kommit in och 
meddelas att proven är slutkörda. 

 
 
 

Driftläge 
 
 
 
 
Provläge 
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Pump P2 (Diesel)  
 
1. Meddela manöverrum i KVV och Pappersbruket, SOS 

samt torkaren att prov kommer att genomföras.  
 
2. Trevägsventilen märkt med dieselpump öppnas försiktigt och trycket i 

pressostaten sjunker. Vid 4 bar startar dieselpumpen. Trevägsventilen sätts åter 
i driftläge. 

 

 
 
3. Kvittera larmet på tablån och stoppa dieselpumpen genom att stoppknappen på 

motorn dras åt höger och hålls kvar där till motorn stannat. Vrid sedan vredet på 
skåpet i läge 0.  

 

        
 
4. Dieselpumpen ställs åter i läge ”AUTO”. 
 
5. Manöverrum i pappersbruket rings upp och för att få bekräftelse på att larmet 

har kommit in och meddelas att proven är slutkörda. 
 

Driftläge 
 
 
 
 
Provläge 

Kvittering 
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Pump P3 (Tryckhållning) 
 
1. Trevägsventilen märkt med tryckhållningspump öppnas försiktigt. 

Därvid sjunker trycket i pressostaten. Vid 6 bar startar pumpen P3. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Trevägsventilen stängs och tryckhållningspumpen stannar automatiskt när 

trycket uppnått 7 bar. 
 

20 

Driftläge 
 
 
 
 
Provläge 



 Handhavandeinstruktion  6 
Sprinklercentral 

   

Provning av pumplarm 

Pump P1, Elpump 
 
1. Meddela manöverrum i KVV och Pappersbruket, SOS samt torkaren att prov 

kommer att genomföras.  
 
2. Elpumpens arbetsbrytare slås från. 
 
3. Trevägsventilen märkt elpump öppnas försiktigt. Trycket i pressostaten  sjunker 

och vid 5 bars tryck sluter kontakten i pressostaten. Trevägsventilen sätts åter i 
driftläge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Arbetsbrytaren för elpumpen slås till. 
 
5. Manöverrum i pappersbruket bekräftar att larm avgivits och meddelas att 

proven är slutförda. 
 

Driftläge 
 
 
 
 
Provläge 
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Pump P2, Dieselpump 
 

Provning av larm 
 
1. Meddela manöverrum i KVV och Pappersbruket, SOS samt torkaren att prov 

kommer att genomföras.  
 
2. Dieselpumpen sätts i läge 0. 
 
3. Trevägsventilen märkt Dieselpump öppnas försiktigt. Därvid sjunker trycket i 

pressostaten. Vid 4 bar sluter kontakten i pressostaten. Trevägsventilen sätts 
åter i driftläge.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dieselpumpen ställs åter i läge ”AUTO”. 
 
5. Manöverrum i pappersbruket bekräftar att larm avgivits och meddelas att 

proven är slutkörda. 

Driftläge 
 
 
 
 
Provläge 
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Provning av startförsök Dieselpump 
 

1. Manöverrum i KVV och Pappersbruket, SOS samt torkaren meddelas att prov 
kommer att genomföras. 

 

2. Låt Pump P2 (Dieselpump) stå i läge AUTO. 
 
3. Dieselpumpens stoppknapp dras åt höger och hålls kvar där. 
 
4. Trevägsventilen märkt Dieselpump öppnas försiktigt. Trycket sjunker i 

pressostaten och dieselmotorn försöker starta. Startmotorn försöker starta 
dieselmotorn i max 50 sekunder. Efter 5 försök ska ett larm om misslyckat 
startförsök utgå. 

 
5. Dieselmotorns stoppknapp släpps tillbaka till sitt normalläge och trevägsventilen 

sätts åter i driftläge. 
 
6. Manöverrum i pappersbruket bekräftar att larm avgivits och meddelas att 

proven är slutkörda. 
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Återställning efter att sprinkler har löst ut 
 
1. Gå först igenom instruktionen för avluftning av sprinklersystemet fram till 

punkten som säger ”Stäng av elpumpen”. 
 
2. Kvittera larmet på manöverpanelen för elpumpen och vrid sedan vredet tvärt 

mot stopp och släpp vredet, elmotorn stannar.  
 
3. Om dieselmotorn har startat stängs den av genom kvittera larmet på 

manöverpanelen att vredet på skåpet ställs i läge 0. Skjut sedan stoppknappen 
på motorn åt höger tills motorn stannat. Ställ dieselmotorn i läge AUTO. 

 
Elpump   Dieselpump 
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Instruktion för provning av torkens, emballeringens och torrändans 
sprinkler 

Larmprov 
 

1. Underrätta KVV, Pappersbruket och SOS om att provlarm ska genomföras. 
2. Öppna provventilen för den del av sprinklersystemet som ska genomgå 

provlarm genom att vrida den ”lilla” markerade gröna ventilen moturs. Larm 
ska efter ca 1 minut överföras till manöverenheten och SOS. 

3. Stäng provventilen genom att vrida den ”lilla” markerade gröna ventilen 
medurs. 

4. Stäng av elmotorn i pumpcentralen. 
5. Meddela KVV, Pappersbruket och SOS att provet är genomfört. 
 

 
Visning av provlarmsventil 
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Instruktion för provning av rejekthanteringens sprinkler 

Larmprov 
1. Underrätta KVV, Pappersbruket och SOS om att provlarm ska genomföras. 
2. Öppna provventilen för sprinklersystemet genom att öppna den markerade 

ventilen med gult handtag. Larm ska efter ca 1 minut överföras till 
manöverenheten och SOS. 

3. Stäng provventilen genom att stänga den markerade ventilen med gult 
handtag. 

4. Meddela KVV, Pappersbruket och SOS att provet är genomfört. 
 

 
Visning av provlarmsventil 
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Instruktion för provning av renseriets sprinkler 

Larmprov 
1. Underrätta KVV, Renseriet och SOS om att provlarm ska genomföras. 
2. Öppna provventilen genom att öppna den markerade ventilen. Larm ska efter 

ca 1 minut överföras till manöverenheten och SOS. 
3. Stäng provventilen genom att stänga den markerade ventilen. 
4. Meddela KVV, Pappersbruket och SOS att provet är genomfört. 
 

 

 
Visning av provlarmsventil 



 

 

Appendix 5 – Checklistor, kontrollplan 
 

Kontroll av brandsläckare   
Version 1 
2008  

        
Kontrollen genomförs för att säkerställa att:      
        

* Släckaren är placerad synligt på avsedd plats.      
* Släckarens plombering och sigill inte är trasig eller saknas.      
* Släckarens manometer eller indikator står i rätt område eller position.     
* Släckaren inte är blockerad och lätt att ta loss.      
* Släckaren inte är uppenbart skadad eller angripen av rost.      
* Släckarens varselskyltning finns och är oskadad.      
* Släckarens senaste underhållsservice inte överskrider ett år.      
        
Anmärkningar fylls i på blanketten "Egenkontroll av brandskydd".     
        
        

Byggnad Vån. Placering Antal Nr Typ OK Anm. 
Hk KV Vid skyddsrum 1 100.A Kolsyra     
Hk Kv Kapprum till filmsal 1 100.B Skum     
Hk Kv Kontorsservice - Förråd 1 100.C Kolsyra     
Hk Kv Telerummet 1 101 Kolsyra     
Hk Kv Trappuppgång gamla kontor 1 102 Skum     
Hk Bv Entre nya kontorsdel 1 103 Skum     
Hk 1 Trappuppgång gamla kontor 1 104 Kolsyra     
Hk 2 Trappuppgång gamla kontor 1 105.A Skum     
Hk 2 Trappuppgång nya kontor 1 105.B Skum     
Hk 3 Trappuppgång nya kontor 1 106 Skum     
Hk 4 Vindan - Innanför dörr 1 107 Pulver     
Centralförråd Bv Inköpskontoret 1 110 Kolsyra     
Centralförråd Bv Västradelen 1 111 Pulver     
Centralförråd Bv Östra delen 1 113 Pulver     
CV Kv Virkesförråd under svetsverkstad 1 114 Pulver     
CV Kv Personalentrén - Vid rökrum 1 115 Skum     
CV Bv Mek verkstad 1 116.A Kolsyra     
CV Bv Mek verkstad 1 116.B Kolsyra     
CV Bv Svetsverkstad 1 117 Pulver     
CV Bv Instrumentverkstad Grov mek. 1 118.A Kolsyra     
CV Bv Instrumentverkstad Fin mek. 1 118.B Kolsyra     
Underhåll B.v Entréhall - Vid stämpelur 1 119.A Skum     
Underhåll B.v Entréhall - Vid stämpelur 1 119.B Kolsyra     
Underhåll Tak Ventilationskammare 1 119.C Kolsyra     
Central labb 1 Våtlabb 1 120.A Kolsyra     
Central labb 1 Kemlabb 1 120.B Kolsyra     
Central labb 1 I korridoren 1 121.A Kolsyra     
Central labb 1 Korridor vid kopiering 1 121.B Kolsyra     



 

 

Driftkontor Bv Innanför port 143 - (Grupp 3) 1 122.A Pulver     
Driftkontor Bv Innanför port 142 - (Grupp 3) 1 122.B Skum     
Driftkontor 1 Provrum - Papper 1 122.C Skum     
Driftkontor 1 Prodduktutv. - Vid spiraltrapp 1 122.D Kolsyra     
Driftkontor 2 Dataavd. - Vid spiraltrapp 1 122.E Kolsyra     
Driftkontor 2 Dataavd. - Utanf. Kopplingsrum 1 122.F Kolsyra     
Barack Bv Omklädn. Dam - Innanf. Dörr 1 123 Skum     
Portvaktstuga Bv Entrédörr (utsida) 1 200 Pulver     
Portvaktstuga Bv I korridoren 1 201 Skum     
Portvaktstuga Bv I korridoren 1 202 Kolsyra     
Garage 1 Fritidsgarage (vid portv) 1 203 Pulver     
Garage 1 Fritidsgarage (vid portv) 1 204 Pulver     
Ställverk H2 Bv Bottenvån. 1 205 Kolsyra     
Ställverk H2 1 Övervån. 1 206 Kolsyra     
Garage 1 Sybodan 1 207 Kolsyra     
Garage 1 Verkstadslokal 1 208 Kolsyra     
Garage 1 Oljeföråd 1 209 Pulver     
Utanf.omr.   Motagningsställverk 40 kv 1 210 Kolsyra     
Ute vid mesasilo   Gasoltank 1 212 Pulver     
Truck   Truck Dan 1 213 Pulver     
Truck   Truck Toyota 1 214 Pulver     
Truck   Truck Dan 1 215 Pulver     
Blästring Ute Yttervägg - Utanf. isolerverkstad 1 217.A Pulver     
Blästring Bv Isolerverkstad 1 217.B Kolsyra     
Blästring 1 Entre 1 218 Pulver     
Pumpst. Ute Transformatorhus 1 219 Kolsyra     
Pumpst. Bv Natronlutanläggning 1 220 Kolsyra     
Pumpst. Bv Pumpstation 1 221 Kolsyra     
Kallföråd   Västra ingång 1 222 Pulver     
Kallföråd   Östra ingång 1 223 Pulver     
Kallföråd 1 Ställverk dörr söder 1 224 Kolsyra     
Kallföråd 1 Ställverk dörr norr 1 225 Kolsyra     
Kallföråd Bv Kabelvåning dörr söder 1 226 Kolsyra     
Kallföråd Bv Vent.kammare 1 227 Kolsyra     
Sprinklercentral 1 På mellanvägg 1 228 Kolsyra     
SMV pannan Bv Västra dörren (mot CV) 1 300 Pulver     
SMV pannan Bv Elpanna  1 301 Kolsyra     
SMV pannan Bv Oljepumprum 1 302 Pulver     
SMV pannan 1 Vägg manöverrum 1 303 Pulver     
SMV pannan 1 Ställverk T20 1 322 Kolsyra     
SMV pannan 1 Ställverk T20 1 323 Kolsyra     
Elpannehus 1 Ställverk H1 (vid batterier) 1 326 Kolsyra     
Elpannehus 1 Ställverk H1 (mellanvägg) 1 327 Kolsyra     
Elpannehus 1 Ställverk H1 (dörr till kraftcentral) 1 328 Kolsyra     
Kraftcentral 1 Utanför ställverk U1 1 329 Kolsyra     
Kraftcentral 1 Ställverk U1 1 330 Kolsyra     
Kraftcentralen 1 Västra väggen 1 331.A Kolsyra     
Kraftcentralen 1 Västra väggen 1 331.B Kolsyra     
Kraftcentral 1 Västra väggen 1 331.C Kolsyra     
Kraftcentral Ute Transf. T2 (norra väggen utvändigt)  1 324 Kolsyra     
Kondensathus Bv Vid portal mot Folkes gränd 1 307.A Pulver     
Kondensathus Öv Vid trappen 1 307.B Pulver     



 

 

Indunstning Bv Ställverk 1 308.A Kolsyra     
Indunstning Bv Mekverkstad 1 308.B Pulver     
Skorsten Ute Ställverk ER 257-211 1 309.A Kolsyra     
Skorsten 1 Ställverk ER 257-211 1 309.B Kolsyra     
Sp-3 Bv Kompr.rum-nya 1 333 Pulver     
Sp-3 Bv Vid dörr till Indunstning 1 310.A Pulver     
Sp-3 Bv Vid dörr till Indunstning 1 310.B Pulver     
Sp-3 Bv Vid hissen 1 310.C Pulver     
Sp-3 Bv Vid hissen 1 310.D Pulver     
Sp-3 18 Lösarplan - Vid trapp 1 310.E Pulver     
Sp-3 22 Vid hissen - (Släckarkärra) 1 311.A Pulver     
Sp-3 22 Vid hissen - (Släckarkärra) 1 311.B Pulver     
Sp-3 22 Vid västra dörren 1 312:A Pulver     
Sp-3 22 Vid västra dörren 1 312.B Pulver     
Sp-3 22 Ställverk 1 332.A Kolsyra     
Sp-3 22 Ställverk 1 332.B Kolsyra     
Sp-3 29 Vid dörr till mesatak 1 313 Pulver     
Sp-3 37 Vid hissen 1 314 Pulver     
Sp-3 49 Vid hissen 1 315 Pulver     
Sp-3 56 Vid hissen 1 316 Pulver     
Sp-3 64 Vid hissen 1 317.A Kolsyra     
Sp-3 64 Vid hissen 1 317.B Kolsyra     
Sp-3 64 Tak trapphus 1 319 Pulver     
Sp-3 Eco 13 Vid dörren 1 340 Pulver     
Sp-3 Eco 22 Mellanvägg 1 341 Pulver     
Sp-3 Eco 29 Trappen 1 342 Pulver     
Sp-3 Eco 38 Trappen 1 343 Pulver     
Rökgasfläkthus   Västra dörren 1 344 Pulver     
Sp-3 Ute Ö.v Ställverk 1 345 Kolsyra     
Sp-3 Ute B.v Ställverk - Kabelvåning 1 346 Kolsyra     
Sp-3 Ute   Ventilationsrum 1 347 Kolsyra     
Mesabränneri 22 Korridor utanför omklädning 1 320 Pulver     
Mesabränneri 29 Metanolrum (tak mesa) 1 321 Pulver     
Mesabränneri V.1 Grönlutspress - Maskinrum 1 334 Pulver     
Mesabränneri V.2 Grönlutspress - Vent.rum (via tak) 1 335 Kolsyra     
Mesabränneri V.2 Grönlutspress - Kabelvåning 1 336 Kolsyra     
Mesabränneri V.3 Grönlutspress - Ställverk 1 337 Kolsyra     
Mesabränneri V.3 Grönlutspress - Styrsystemrum 1 338 Kolsyra     
Hartskokeri B.v Innanför dörren 1 339 Pulver     
KVV +10,9 Kabelvåning 1 350 Kolsyra     
KVV +10,9 Elpannerum  - Vid dörr 1 351 Pulver     
KVV +10,9 Pannhus - Vid dörr till pannfläktrum 1 352 Pulver     
KVV +10,9 Pannhus - Dörr vid stora porten 1 353 Pulver     
KVV +10,9 Pannhus - Vid dörr till askutmatningen 1 354 Pulver     
KVV +10,9 Rökgasfläktrum - Dörr mot portvakt 1 355.A Pulver     
KVV +10,9 Rökgasfläktrum - Dörr mot P-bruk 1 355.B Pulver     
KVV +13,9 Ställverkskorridor 1 356 Kolsyra     
KVV +13,9 Ställverkskorridor 1 357 Kolsyra     
KVV +13,9 Turbinhall - Vägg mot ställverk 1 358 Pulver     
KVV +13,9 Turbinhall - Vid glasdörr 1 359 Pulver     
KVV +13,9 Totalavsaltn.anläggn. - Dörr vid stora porten 1 360 Pulver     
KVV +13,9 Personalbyggnad - Korridor vid trapphus 1 361 Pulver     



 

 

KVV +17,5 Batterirum 1 362 Kolsyra     
KVV +17,5 Kabelvåning 1 363 Kolsyra     
KVV +17,5 Korridor till manöverrum - Utanf. Våtlabb 1 364 Kolsyra     
KVV +17,5 Manöverrum - Vid dörr till KVV 1 365 Kolsyra     
KVV +20,5 Ställverkskorridor 1 366 Kolsyra     
KVV +20,5 Ställverkskorridor 1 367 Kolsyra     
KVV +20,5 Korridor utanför ställverk 1 368 Kolsyra     
KVV +3,5 Bränslehanteringen - Ställverk 1 369 Kolsyra     
KVV +3,5 Bränslehanteringen - Innanf. Dörr 1 370 Pulver     
KVV +3,5 Bränslehanteringen - Utsida om hydrualikrum 1 371 Pulver     
KVV +10,9 Rejekthall - Dörr mot KVV 1 372 Pulver     
KVV +10,9 Rejekthall - Dörr mot P-bruk 1 373 Pulver     
KVV   Transp.gång till P-bruk - Mot KVV 1 374 Pulver     
KVV   Transp.gång till P-bruk - Mitten 1 375 Pulver     
KVV   Transp.gång till P-bruk - Mot returfiber 1 376 Pulver     
Renseri Bv Bilflisfickan 1 400 Pulver     
Renseri Bv Hydraulstation norra väggen - Vid port 1 401 Pulver     
Renseri Bv Vid blåsmaskinsutrymme 1 402 Pulver     
Renseri Bv Vid ställverket  ER 255-276 1 403 Pulver     
Renseri Bv Ställverket  ER 255-276 1 404 Kolsyra     
Renseri Bv Verkstadslokal 1 405 Kolsyra     
Renseri Bv Södra väggen (utsida) 1 406 Kolsyra     
Renseri Bv Innanför port 425 1 407 Pulver     
Renseri Bv Innanför port 423 1 408 Pulver     
Renseri Bv Isladan rullbana - Innanf. Port 437 1 410 Pulver     
Renseri 1 Gamla manöverkur vedordnare (ute) 1 411 Pulver     
Renseri 1 Stenkross (norra väggen) 1 412 Pulver     
Renseri 1 Manöverrum 1 413 Kolsyra     
Renseri 1 Värmecentral (ovanför kontor) 1 414 Pulver     
Renseri 1 Vägg omklädning 1 415 Pulver     
Renseri 1 Travers öppning 1 416 Kolsyra     
Renseri  1 Väggen till slipkammare 1 417 Pulver     
Renseri  1 Östra väggen vid huggmaskin 1 418 Kolsyra     
Renseri 1 Ställverk ER 257-236 1 419.A Kolsyra     
Renseri 1 Ställverk ER 257-236 1 419.B Kolsyra     
Renseri 1 Barktrummemotor 2 (vid ställv) 1 420 Kolsyra     
Slamcent.hus 1 Innanför dörr 1 421.A Pulver     
Slamcent.hus   Ställverk - Nya 1 421.B Kolsyra     
Flissilos Bv Innanför östra porten 405 1 422 Pulver     
Flissilos Bv Innanför västra porten 402 1 423 Pulver     
Flissilos 4 Vindslokalen - På stolpe 1 424 Kolsyra     
Gamla Huggeri Bv Innanför porten 1 426 Pulver     
Gamla huggeri 1 Ställverk Ke 247-051 1 427 Kolsyra     
Gamla Huggeri 1 Ställverk Er 257-216 1 428 Kolsyra     
Renvattenst. Ö.v Nya ställverket - Insida 1 500.A Kolsyra     
Renvattenst. Ö.v Nya ställverket - Utsida 1 500.B Kolsyra     
Renvattenst. Bv Pumprum 1 501 Pulver     
Renvattenst. Bv Pumprum 1 502 Pulver     
Björkkokeri Bv Folkes gränd 1 503 Kolsyra     
Cisternhus Bv Smörjrum 1 544 Pulver     
Cisternhus Bv Folkes gränd - vid oljeförråd 1 545 Pulver     
Ftv-2 Bv Vid portal mot Folkes gränd 1 551 Kolsyra     



 

 

Ftv-3 (Nya) Bv Bakom trappen 1 546.A Kolsyra     
Ftv-3 Bv Lastbrygga vid trapp 1 546.B Kolsyra     
Ftv-3 (Nya) 1 Vid garageporten 1 547 Kolsyra     
Ftv-2 2 Innanför port till FTV-3 1 504 Pulver     
Ftv-3 2 Vägg till raffinörrum 1 505 Pulver     
Ftv-3 (Nya) 2 Vid röda dörrarna 1 548 Pulver     
Ftv-3 (Nya) 3 Hydrualaggregat - Stolpe vid trapp 1 549 Pulver     
Ftv-3 3 Vägg till hydrualikrum 1 506 Pulver     
Ftv-3 3 Vägg till hydrualikrum 1 507 Pulver     
Björkkokeri 3 Hydrualaggregat 1 508 Pulver     
Björkkokeri 3 Hydrualaggregat 1 509 Pulver     
Ftv-3 4 Hydrualaggregat 1 510 Pulver     
Ftv-3 4 Hydrualaggregat 1 511 Pulver     
Ftv-3 (Nya) 4 Hydralaggregat - Vid trapp 1 550 Pulver     
Ftv-3 4 Manöverrum 1 512 Kolsyra     
Ftv-3 Tak Trapphus ställv. 1 552 Pulver     
Ftv-3 32 Trapphus söder 1 513 Kolsyra     
Ftv-3 32 Trapphus ställv. 1 514 Kolsyra     
Ftv-3 28 Trapphus söder 1 515 Kolsyra     
Ftv-3 28 Trapphus ställv. 1 516 Kolsyra     
Ftv-3 23 Trapphus ställv. 1 517 Kolsyra     
Ftv-3 23 Ställverk invändigt 1 518 Kolsyra     
Ftv-3 23 Ställverk invändigt 1 519 Kolsyra     
Ftv-3 23 Ställverk invändigt 1 520 Kolsyra     
Ftv-3 23 Ställverk invändigt 1 521 Kolsyra     
Ftv-3 23 Ställverk invändigt 1 522 Kolsyra     
Ftv-3 23 Trapphus söder 1 523 Kolsyra     
Ftv-3 20 Trapphus söder 1 524 Kolsyra     
Ftv-3 20 Ställverk invändigt 1 525 Kolsyra     
Ftv-3 20 Ställverk invändigt 1 526 Kolsyra     
Ftv-3 20 Ställverk invändigt 1 527 Kolsyra     
Ftv-3 20 Trapphus ställv. 1 528 Kolsyra     
Ftv-3 16 Trapphus ställv. 1 529 Kolsyra     
Ftv-3 16 Ställverk invändigt  1 530 Kolsyra     
Ftv-3 16 Ställverk invändigt 1 531 Kolsyra     
Ftv-3 16 Ställverk invändigt 1 532 Kolsyra     
Ftv-3 16 Ställverk invändigt 1 533 Kolsyra     
Ftv-3 16 Trapphus söder 1 534 Kolsyra     
Ftv-3 13 Trapphus söder 1 535 Kolsyra     
Ftv-3 13 Ställverk invändigt 1 536 Kolsyra     
Ftv-3 13 Trapphus ställv. 1 537 Kolsyra     
Diffusörhus 1 Vid hydraulstation 1 538 Pulver     
Kokeri Bv Hydraulrum 1 539 Pulver     
Kokeri Bv Hydraulrum 1 540 Pulver     
Kokeri 1 Mellanvägg 1 541.A Pulver     
Kokeri 1 Stolpe 1 541.B Pulver     
Kokeri 1 Stolpe 1 541.C Pulver     
Kokeri 2 Hydraulrum 1 542 Pulver     
H-C torn Bv Innanför port 505 1 543 Kolsyra     
P-bruk Bv Ställv, T50 stora ingången 1 600.A Kolsyra     
P-bruk Bv Ställv, T-50 vid spiraltrapp 1 600.B Kolsyra     
P-bruk Bv Ställv, T-50 Kabelvåning 1 601 Kolsyra     



 

 

P-bruk 1 Ställv, T-50 vid spiraltrapp 1 602.A Kolsyra     
P-bruk 1 Ställv, T-50 ingång från P-bruk 1 602.B Kolsyra     
P-bruk Bv Tillskottsfiber - östra dörren 1 603 Pulver     
P-bruk Bv Tillskottsfiber - hydrualagg. 1 686 Pulver     
P-bruk 1 Tillskottsfiber - styrsystemrum ö.v 1 687 Kolsyra     
P-bruk Bv Vellriven vid trappen 1 604 Pulver     
P-bruk Bv Vellriven vid trappen 1 605 Pulver     
P-bruk Bv Nya pumprum mälderi norra sidan -(Höger) 1 606 Pulver     
P-bruk Bv Nya pumprum mälderi norra sidan - (Vänster) 1 607 Pulver     
P-bruk Bv Sileri - Vid port till transformatorrum 1 608 Kolsyra     
P-bruk Bv Sileri - Vid port till transformatorrum 1 609 Kolsyra     
P-bruk Bv Transformatorrum - Dörr öster 1 610 Kolsyra     
P-bruk Bv Transformatorrum - Dörr väster 1 611.A Pulver     
P-bruk Bv Transformatorrum - Dörr väster 1 611.B Kolsyra     
P-bruk Bv Nya virapumprum dörr öster 1 612 Pulver     
P-bruk Bv Utanf. Naschpumprum/Hydrualrum 1 613 Pulver     
P-bruk  Bv Nasch pumprum - Hydrualikrummet 1 614.A Pulver     
P-bruk  Bv Naschpumprum - Dörr mot virapumprum 1 614.B Kolsyra     
P-bruk  Bv Naschpumprum - Vid stora porten 1 614.C Pulver     
P-bruk Bv Kondensatorrum - Vid dörr 1 615.A Kolsyra     
P-bruk Bv Kondensatorrum - Utanf. Ställverk 1 615.B Kolsyra     
P-bruk Bv ER 257-245 1 616.A Kolsyra     
P-bruk  Bv ER 257-245 1 616.B Kolsyra     
P-bruk  Bv Utanför Sultzerrum 1 617 Pulver     
P-bruk  Bv Vid ENP-tank 1 618 Pulver     
P-bruk Bv Pelare vid svetsverkstad 1 619 Kolsyra     
P-bruk Bv Pelare vid svetsverkstad 1 620 Kolsyra     
P-bruk Bv Svetsverkstad (kärra) 1 621.A Pulver     
P-bruk Bv Svetsverkstad (kärra) 1 621.B Pulver     
P-bruk Bv Oljecentral  Tork 1 622.A Pulver     
P-bruk Bv Oljecentral  Tork 1 622.B Pulver     
P-bruk Bv Kylmaskin 1 623 Kolsyra     
P-bruk Bv Oljeskrubb - Utanf. 1 624 Pulver     
P-bruk Bv ER 257-703,805 - Utanf. 1 625 Kolsyra     
P-bruk Bv Utanf. vent.kammare - baksida 1 689 Pulver     
P-bruk Bv ER 257-221 1 626 Kolsyra     
P-bruk Bv Betongfundament utanf. ER 257-221 1 690.A Pulver     
P-bruk Bv Kondensator - väst 1 690.B Pulver     
P-bruk  Bv Valsslipverkstad 1 627.A Kolsyra     
P-bruk Bv Valsslipverkstad 1 627.B Pulver     
P-bruk Bv Utanf. Ställverk (Embaleringshall) 1 628.A Pulver     
P-bruk Bv Utanf. Ställverk (Embaleringshall) 1 628.B Kolsyra     
P-bruk Bv Embaleringshall - Innanf. Stora porten 1 628.C Pulver     
P-bruk Bv Embaleringshall - Innanf. Stora porten 1 628.D Kolsyra     
P-bruk Bv Embaleringshall - Ställverk 1 628.E Kolsyra     
P-bruk Bv Embaleringshall - Ställverk 1 628.F Kolsyra     
P-bruk Ute Södra väggen(trafo) 1 629 Kolsyra     
P-bruk Ute Södra väggen(trafo) 1 630 Kolsyra     
P-bruk Ute Vid rullhiss 1 631 Pulver     
P-bruk Ute Vid rullhiss 1 632 Kolsyra     
P-bruk 1 Tr-gång mellan Pb-magasin 1 633.A Pulver     
P-bruk 1 Tr-gång mellan Pb-magasin 1 633.B Pulver     



 

 

P-bruk 1 Valslager 1 634 Pulver     
P-bruk 1 Embaleringshall - Innanf. Dörr till P-bruk 1 635.A Pulver     
P-bruk 1 Embaleringshall - Innanf. Dörr till P-bruk 1 635.B Kolsyra     
P-bruk 1 Embaleringshall - Innanf. Dörr till trapphus 1 635.C Pulver     
P-bruk 1 Embaleringshall - Innanf. Dörr till trapphus 1 635.D Kolsyra     
P-bruk 1 Embaleringshall - Vid manöverbord 1 635.E Kolsyra     
P-bruk 1 Embaleringshall - Vägg mot P-bruk 1 635.F Kolsyra     
P-bruk 1 Embaleringshall - Vägg mot P-bruk 1 635.G Pulver     
P-bruk 1 Embaleringshall - Innanför grind 1 635.H Kolsyra     
P-bruk 1 Pelare södra väggen vid rullm, 1 636.A Kolsyra     
P-bruk 1 Pelare södra väggen vid rullm, 1 636.B Kolsyra     
P-bruk 1 Södra vägen - Vid 5.e tork 1 637 Pulver     
P-bruk 1 Södra vägen - Vid 5.e tork (Heta arb. kärra) 1 638.A Pulver     
P-bruk 1 Södra vägen - Vid 5.e tork (Heta arb. kärra) 1 638.B Pulver     
P-bruk 1 Södra väggen vid 2,a tork - Pelare V.4 1 639.A Pulver     
P-bruk 1 Södra väggen vid 2,a tork - Pelare V.4 1 639.B Kolsyra     
P-bruk 1 Södra väggen vid 2,a tork - Pelare V.4 1 639.C Kolsyra     
P-bruk 1 Södra väggen - Höger om virapumprum 1 640 Pulver     
P-bruk 1 Södra utbyggn. - ER257-246 1 641.A Kolsyra     
P-bruk 1 Södra utbyggn. - ER257-246 1 641.B Kolsyra     
P-bruk 1 Södra utbyggn. - Vid dörr till ställverk 1 641.C Pulver     
P-bruk 2 Södra utbyggn. - Entresolplan 1 641.D Pulver     
P-bruk 1 Södra utbyggn. - Mittersta ingången 1 642.A Kolsyra     
P-bruk 1 Södra utbyggn. - Vänstra ingången 1 642.B Kolsyra     
P-bruk 1 Södra vägen - Vänster om virapumprum 1 642.C Pulver     
P-bruk 1 Returfiber - Vid dörr till trp.gång 1 643 Pulver     
P-bruk 1 Norra väggen (vid ångventil) 1 644 Kolsyra     
P-bruk 1 Norra väggen (vid ångventil) 1 645 Kolsyra     
P-bruk 3 Korridor mot p-bruk 1 646 Kolsyra     
P-bruk 1 Utanför manöverrum 1 647 Kolsyra     
P-bruk 4 Kontor korridor 1 648 Skum     
P-bruk 1 Norra väggen (framför 1.a tork) 1 649 Kolsyra     
P-bruk 1 Norra väggen (framför 1,a tork 1 650 Kolsyra     
P-bruk 1 Norra väggen (framför 1,a tork 1 651 Kolsyra     
P-bruk 1 Norra väggen (vid ip 12) - Stolpe V.9 1 652.A Kolsyra     
P-bruk 1 Norra väggen (vid ip 12) - Stolpe V.9 1 652.B Kolsyra     
P-bruk 1 Norra väggen - Vid matsal 1 653.A Pulver     
P-bruk 1 Labbrum 1 653.B Kolsyra     
P-bruk 1 Norra väggen - Vid rullhiss 1 654 Pulver     
P-bruk Pl-20 Övervira - Vid trapp 1 655.A Pulver     
P-bruk Pl-20 Övervira - Vid trapp 1 655.B Pulver     
P-bruk Pl-20 Övervira - Mot returfiber 1 655.C Pulver     
P-bruk Pl-20 Övervira 1 656 Kolsyra     
P-bruk Pl-20 Fläktrum 1 657 Kolsyra     
P-bruk Pl-20 Korridor ställverk 1 658 Kolsyra     
P-bruk Pl-20 Korridor ställverk 1 659 Kolsyra     
P-bruk Pl-20 Korridor ställverk 1 660 Kolsyra     
P-bruk Pl-26 Vid trappen 1 661 Kolsyra     
P-bruk   Truck Stoka (p-bruk) 1 662 Pulver     
Kemikalie Bv Gamla lokstallet 1 694 Pulver     
Kemikalie Bv Port väster 1 663 Pulver     
Kemikalie Bv Port öster 1 664 Pulver     



 

 

Kemikalie 1 Utanför ställverk SR 606-621 1 665 Kolsyra     
Kemikalie 1 Utanför ställverk SR 606-621 1 666 Kolsyra     
Pb ställv 11 Hissrum 1 667 Kolsyra     
Pb ställv 10 Ventilationsrum 1 668 Kolsyra     
Pb ställv 9 Högspänningsstv, dörr väster 1 669.A Kolsyra     
Pb ställv 9 Högspänningsstv, dörr öster 1 669.B Kolsyra     
Pb ställv 9 Högspänningsstv, dörr öster 1 670.A Kolsyra     
Pb ställv 9 Högspänningsstv, dörr väster 1 670.B Kolsyra     
Pb ställv 8 Styrsystemrum 1 671 Kolsyra     
Pb ställv 7 Kabelvåning dörr väster 1 672 Kolsyra     
Pb ställv 7 Kabelvåning dörr öster 1 673 Kolsyra     
Pb ställv 6 Kabelvåning 1 674 Kolsyra     
Pb ställv 5 Lågspänningsstv, dörr väster 1 675 Kolsyra     
Pb ställv 5 Lågspänningsstv, dörr öster 1 676 Kolsyra     
Pb ställv 5 Lågspänningsstv,utg öster 1 677 Kolsyra     
Pb ställv 5 Lågspänningsstv, utg väster 1 678 Kolsyra     
Pb ställv 3 Kabelvåning dörr väster 1 679 Kolsyra     
Pb ställv 3 Kabelvåning dörr öster 1 680 Kolsyra     
Pb ställv 8 Hall utanför styrsystemrum 1 681 Skum     
Pb ställv 8 Hall utanför styrsystemrum 1 682 Kolsyra     
Pb ställv 7 Batterirum 1 683 Kolsyra     
Pb ställv 6 Datarum 1 684 Kolsyra     
P-bruk (elmek) 1 Vent.rum - Ing. från tr.sportgång 1 691 Kolsyra     
P-bruk (elmek) 1 Elmek - Grovverkstad 1 692 Kolsyra     
P-bruk (elmek) 2 Kontor korridor 1 693 Kolsyra     
Munks Gården 1 Lilla matsalen vid spiraltrappa 1 701 Skum     
Munks Gården 1 Entre Matsal 1 702 Skum     
Munks Gården  1 Kök vid källar trappa 1 703 Kolsyra     
Munks Gården  Kv Snickeriet 1 704 Pulver     
Munks Gården  Kv Träningslokalen 1 705 Skum     

 



 

 

 

Kontroll av brandposter   Version 1 2008 

        

Kontrollen genomförs för att säkerställa att:      
        

* Brandposten är synligt placerad på avsedd plats.      

* Brandposten är inte blockerad och är lätt att öppna.      

* Brandposten är inte uppenbart skadad, otät eller angripen av rost.    

* Brandpostens användningsinstruktion är synlig och fullt läsbar.     

* Brandpostens varselskyltning finns och är oskadd.      

* Brandpostens munstycke finns.      

* Brandpostens slang är upprullad.      

* Brandpostens senaste underhållsservice inte överskrider ett år.     

        

Anmärkningar noteras på blanketten "Egenkontroll av brandskydd".   
        

Byggnad Vån. Placering Antal Nr Typ OK Anm. 
Renseri Bv Stolpe vid hydrualstation Norra.sidan 1 1 B-Post     
Renseri Ö.v Utanf. Omklädn.rum 1 2 B-Post     
Flissilo 4 Stora rullen i lokalen 1 3 B-Post     
Flissilo Bv Innanför västra porten -dörr 402 1 4 B-Post     
Ga. Huggeri Bv Stolpen innanför dörr 407 1 5 B-Post     
Ga. huggeri 1 Yttervägg ställverk 1 6 B-Post     
Kemikalie Bv Stolpen innanför dörr 619 1 7 B-Post     
P-Bruk Pl-20 Övervira 1 8.A B-Post     
P-Bruk Pl-20 Övervira 1 8.B B-Post     
P-Bruk Tak Trapp - Övervira 1 8.C B-Post     
P-Bruk Pl-20 Korridor vid fläktrum 1 9.A B-Post     
P-Bruk Pl-20 Korridor vid trapphus 1 9.B B-Post     
P-Bruk Pl-23 Vindan 1 9.C B-Post     
P-Bruk Bv Embaleringshall - Innanf. Stora porten 1 10.A B-Post     
P-Bruk Bv Embaleringshall - Innanf. Dörr till P-bruk 1 10.B B-Post     
P-Bruk Bv Utanför valsslipverkstad 1 10.C B-Post     
P-Bruk Bv Utanför valsslipverkstad 1 10.D B-Post     
P-Bruk Bv Södra väggen bakom P-mask.(kondensat.) 1 11.A B-Post     
P-Bruk Bv Drivsida - Betongfundam. Utanf. ER257-221 1 11.B B-Post     
P-Bruk Bv Utanför oljeskrubb 1 12 B-Post     
P-Bruk Bv Vid kylmaskin 1 13 B-Post     
P-Bruk Bv Utanför svetsverkstad 1 14 B-Post     
P-Bruk Bv Vid hydrualagg. 1 15 B-Post     
P-Bruk Bv Stora pumpen (3/4" slang) 1 16 B-Post     
P-Bruk Bv Utanför nya pumprum -mälderi 1 17.A B-Post     
P-Bruk Bv Nya pumprum -mälderi -dörr 627 1 17.B B-Post     
P-Bruk Bv Drivsida - Utanf. Hydrualrum 1 18.A B-Post     
P-Bruk Bv Drivsida - Naschpumprum 1 18.B B-Post     
P-Bruk 1 Södra väggen - torkparti vid virapumprum 1 19 B-Post     
P-Bruk 1 Södra väggen - torkparti (stolpe V.1) 1 20 B-Post     
P-Bruk 1 Södra väggen - torkparti (stolpe V.5) 1 21 B-Post     
P-Bruk 1 Södra väggen - torkparti (stolpe V.10) 1 22 B-Post     



 

 

P-Bruk 1 Södra väggen - torkparti vid pulvervagn 1 23 B-Post     
P-Bruk 1 Södra väggen - vid rullmatning 1 24.A B-Post     
P-Bruk 1 Embaleringshall - Innanf. Dörr till P-bruk 1 24.B B-Post     
P-Bruk 1 Embaleringshall - Innanf. Dörr till trapphus 1 24.C B-Post     
P-Bruk 1 Valslager vid trapphus 1 25 B-Post     
P-Bruk 1 Norra väggen vid rullhiss 1 26 B-Post     
P-Bruk 1 Utanf. Personalrum 1 27 B-Post     
P-Bruk 1 Norra väggen vid ip 12 - Stolpe V.9 1 28 B-Post     
P-Bruk 1 Norra väggen - Stolpe V.4 1 29 B-Post     
P-Bruk 1 Norra väggen 1.a tork 1 30 B-Post     
P-Bruk 1 Truckinfart innanför porten 1 31 B-Post     
P-Bruk 1 Truckinfart - stora rullen 1 32 B-Post     
P-B Ställverk 1 Trapphus - mellanplan 1 33 B-Post     
P-B Ställverk 3 Trapphus 1 34 B-Post     
P-B Ställverk 9 Trapphus 1 35 B-Post     
Driftkontor 1 Produktutv. - Innanför östra dörren 1 36 B-Post     
Driftkontor 2 Dataavd. - Innanför östra dörren 1 37 B-Post     
Driftkontor Bv Snickeri - (Grupp 3) 1 38 B-Post     
Driftkontor 1 Omkl. Entreprenörer - (Grupp 3) 1 39 B-Post     
Driftkontor Bv Innanför port 142 (junior) - (Grupp 3) 1 40 B-Post     
Centrallabb 1 Korridor - vid klädhyllan 1 41 B-Post     
Centrallabb 1 Vid koppieringen 1 42 B-Post     
Centralförråd Bv Västra delen 1 43 B-Post     
Centralförråd Bv Mitt i lokalen 1 44 B-Post     
SMV Bv Östra väggen 1 46 B-Post     
SMV 4 Nordöstra hörnet på ugnen 1 47 B-Post     
Indunstn. -84 Bv Västra väggen - ingång mot ga.indunst. 1 48 B-Post     
Indunstn. -89 Bv Västra väggen 1 49 B-Post     
Indunstn. -89 Bv Norra väggen 1 50 B-Post     
Indunstn. -89 Bv Södra väggen - vid ställverk 1 51 B-Post     
SP 3 Bv Västra väggen mot indunst. 1 52 B-Post     
SP 3 64 Tak - trappen 1 53 B-Post     
HC-Torn   Pumprum - Innanf. port 527 1 54.A B-Post     
FTV 3 Bv Södra väggen mot FTV 2 1 54.B B-Post     
FTV 3 Bv Utanför trapphus - folkes gränd 1 55 B-Post     
FTV 3 2 Utanför trapphus 1 56 B-Post     
FTV 3 2 Mittemot raffinörrum 1 57 B-Post     
FTV 3 2 Mittemot raffinörrum 1 58 B-Post     
FTV 3 3 Utanför trapphus 1 59 B-Post     
FTV 3 4 Utanför trapphus 1 60 B-Post     
FTV 3 32 Trapphus - tak 1 61 B-Post     
FTV 3 32 Ventilationsrum 1 62 B-Post     
FTV 2 Bv Västra väggen 1 63 B-Post     
FTV 2 Bv Norra väggen mot FTV 3 1 64 B-Post     
FTV 2 2 Västra väggen  1 65 B-Post     
Björkkokeri Bv Folkes gränd 1 67 B-Post     
Cisternhus Bv Folkes gränd 1 68 B-Post     
Kokeri Bv Vid hissen 1 69 B-Post     
Kokeri 1 Vid hissen 1 70 B-Post     
Kokeri 2 Vid hissen 1 71 B-Post     
Kokeri 3 Vindan 1 72 B-Post     
Kokeri 3 Vindan 1 73 B-Post     



 

 

Hartskokeri Bv Innanför dörr 336 1 74 B-Post     
HK Bv Entré - kapprum (junoir) 1 75 B-Post     
HK Kv Korridor - vid toaletterna (junior) 1 76 B-Post     
P-Bruk (Elmek) 1 Korridor utanf. Elmek 1 77 B-Post     
P-Bruk (Elmek) 2 Personalrummet 1 78 B-Post     
KVV +10,9 Mavapumprum 1 100 B-Post     
KVV +10,9 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 101 B-Post     
KVV +10,9 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 102 B-Post     
KVV +13,9 Turbinhall - Vid port 1 103 B-Post     
KVV +13,9 Totalavsaltn.anläggn. - Vid dörr till korridor 1 104 B-Post     
KVV +17,5 Turbinhall - Mavadelen 1 105 B-Post     
KVV +17,5 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 106 B-Post     
KVV +17,5 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 107 B-Post     
KVV +20,5 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 108 B-Post     
KVV +20,5 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 109 B-Post     
KVV +25,0 Mavatankrum - Bakom tank 1 110 B-Post     
KVV +25,0 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 111 B-Post     
KVV +25,0 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 112.A B-Post     
KVV +25,0 Pannhus - Stolpe vid vid södra väggen 1 112.B B-Post     
KVV +29,4 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 113 B-Post     
KVV +29,4 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 114 B-Post     
KVV +33,9 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 115 B-Post     
KVV +33,9 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 116 B-Post     
KVV +38,4 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 117 B-Post     
KVV +38,4 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 118 B-Post     
KVV +41,9 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 119 B-Post     
KVV +41,9 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 120 B-Post     
KVV +45,4 Pannhus - Stolpe vid hiss 1 121 B-Post     
KVV +45,4 Pannhus - Stolpe vid trapp 1 122 B-Post     
KVV +3,5 Bränslehanteringen - Vid dörr 1 123 B-Post     
KVV +10,9 Rejekthall - Vägg mot KVV 1 124 B-Post     
KVV +10,9 Rejekthall - Vägg mot P-bruk 1 125 B-Post     
KVV +10,9 Rejekthall - Vägg mot portvakt 1 126 B-Post     
 



 

 

 

Kontroll av sprinkler        

          
Nedanstående punkter ska genomgås för att säkerställa sprinklerinstallationernas funktion. 
          

Anmärkningar noteras på blanketten "Egenkontroll av brandskydd".   

          

      OK Anm   

* Kontrolljournal inte saknas.             

* Skylt med uppgift om anläggningsskötare inte saknas.       

* Ledning till sprinkleranläggning inte är skadad.         

* Sprinklerdysa inte är skadad.           

* Utrustning inte är blockerad.           

* Skylt med anläggningsskötare inte har felaktiga uppgifter.       

* Att årsöversyn ej överskrider ett år.           

* Att anläggningen är revisionsbesiktigad.         

 

Kontroll av larm        
          

Nedanstående punkter ska genomgås för att säkerställa sprinklerinstallationernas funktion. 
          

Anmärkningar noteras på blanketten "Egenkontroll av brandskydd".    

          

        OK Anm 

* Skylt med uppgift om anläggningsskötare inte saknas vid centralapparat.     

* Orienteringsritningar inte saknas vid centralapparaten.         

* Kontrolljournal inte saknas vid centralapparaten.         

* Larmdetektorer inte är skadade.             

* Ledning för brandanläggning inte är skadad.           

* Centralapparat inte är blockerad.             

* Uppstapling av föremål inte har gjorts vid larmdetektor.         

* Skylt med anläggningsskötare inte har felaktiga uppgifter.         

 



 

 

 

Kontroll av utrymningsvägar/skyltar      
           
Nedanstående punkter ska genomgås för att säkerställa utrymningsvägarnas funktion samt att   
skyltningen är rätt utförd.         
           
Anmärkningar noteras på blanketten "Egenkontroll av brandskydd".     
           
         OK Anm. 

* Tillgång till utrymningsvägar, två av varandra oberoende.           

* Framkomlighet i utrymningsväg, hinder, snöröjning mm.           

* Dörrars funktion i utrymningsväg, slagriktning utåtgående, låst, cylinderlås, nödöppnare.     

* Branddörrars funktion fungerar, stängning, kil, tätning, snöre.         

* Att nödbelysningar och ledljus fungerar.             

* Utrymningsskyltar finns och är aktuella.             
* Efterlysande linjer ej är utslitna eller 
smutsiga.             
 

Kontroll av branddörr/brandtätning     
          
Nedanstående punkter ska genomgås för att säkerställa branddörrarna och brandtätningens  
funktion.          
          
Anmärkningar noteras på blanketten "Egenkontroll av brandskydd".   
          
      OK Anm.   

* Brandtätning inte saknas.             

* Brandtätning inte är skadad.           

* Branddörr har dörrstängare.             

* Branddörr inte är blockerad och lätt att öppna.         

* Branddörrens användarinstruktion är synlig och fullt läsbar.       

* Branddörr inte är uppenbart skadad eller angripen av rost.       

* Branddörr inte är uppställd med kil eller på annat sätt.       

* Branddörr finns och har rätt storlek och klass.         

* Branddörrens magnetstängning fungerar.         

* Branddörrens varselskyltning finns och är oskadd.       
 



 

 

 

Kontroll av halotron        
          
Nedanstående punkter ska genomgås för att säkerställa halotronets funktion.  
          
Anmärkningar noteras på blanketten "Egenkontroll av brandskydd".    
          

Månadsvis:      OK 
Ej 
aktuellt Anm. 

Behållartrycket får ej har sjunkit mer än 10 % under, det för rådande        
temperatur, trycket.               

Senaste underhållsservice ej överstiger ett år.           

          
Varje halvår:         

Halotronvikten får ej sjunka mer än 5 % under den som är angiven       
på behållardekalen.                 

Aktuatorerna är åtdragna, sammankopplade och att plomberingarna       
är intakta.                 

Slangarna är åtdragna, sammankopplade och inte har några mekaniska        
skador.                   

Behållarenheten inte har mekaniska skador eller är korrosionsangripen.       

Stativet är fastsatt i golv och vägg samt att behållarbanden är fastsatta.       

Rörsystemets victaulickopplingar är intakta samt konsoler, klammor       
och rörpendlar.            

Munstyckenas fastsättningar är oskadade samt att utblåsningsportarna       
är fria och rätt riktade.               

El-funktionens utlösnings- och larmsignaler fungerar som det ska.       

          
Vart tionde år:         

Hydrostatiskt test av behållarna är genomfört           



 

Kontrollplan - Brandskyddsinstallationer  
                

                

Markera utförda kontroller varje månad. 
                
                
                

År:   
Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Handbrandsläckare/skyltar                         

Brandposter/skyltar                           

Sprinkler                               

Larm                               

Utrymningsvägar/skyltar                           

Branddörr/Brandtätning                           

Halotron                               

                
 



 
 

Egenkontroll av brandskydd 

           
           

Avdelning:                   Sida:  
 

           
           

Kontroll har skett av:  
    

  
 

  

           

        
 
  

 

           
           

Brist      
 

           

Plats Ange nummer och våning för kontrollerat objekt Brist     Åtgärdas av Åtgärdat 
Ex. Indunstning 51/Bottenvåning     Demonterat munstycke     J Danielsson 5/9 JD 

                       

                    

                       

                    

                       

                    

                       

                       

                    

                       

                      
          

Egenkontroll utförd av:              Datum:  



 

Appendix 6 – Rutiner 
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MILJÖ OCH KVALITET
  
Gäller från   Utgåva  
2008-   1 

Handläggare       Ansvarig utgivare 

 

 
 
Rutin för förvaring av lastpallar 
 
 
Syfte 
Rutinen ska efterlevas för att hindra att brand uppstår och sprider sig till intilliggande 
byggnader. 
 
Omfattning 
Åtgärder som vidtas för att minimera risken att brand uppkommer vid lagringsplatsen för 
lastpallar: 
 

• Lastpallar förvaras utomhus och lättillgängligt för att snabbt kunna släcka en eventuell 
brand. 

• Lastpallar får inte förvaras nära byggnad och avståndet måste överstiga sex meter. 
• Den maximala lagringshöjden får inte överstiga tre meter. 
• Den maximala lagringsytan får inte överstiga 100 m². Överstigs lagringsytan ska de 

övertaliga lastpallarna transporteras för uppflisning och bränning i fabrikens 
kraftvärmeverk. 

 

Ansvar 
Ansvaret ligger hos den person som placerar lastpallarna för lagring.  
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Rutin för Ordning och reda 
 
Syfte 
Ordning och reda är en förutsättning för att upprätthålla en god miljö på arbetsplatsen. Genom 
att införa rutiner för ordning och reda kan utförandet och kontrollen av efterlevnaden 
underlättas. 
 
Omfattning  
De rutiner som gäller på SCA Packaging Munksund AB är: 
 

• Städning av företagets lokaler ska ske med den omfattningen så att skräp inte hinner 
ansamlas i sådana mängder att det kan orsaka risk för brand.  

 
• Det är inte tillåtet att använda levande ljus. 

 
• Utrymningsvägar, dörrar i utrymningsvägar samt brandutrustning får inte blockeras 

(AFS 2000:42). 
 

• Dörrar i brandcellsgränser får inte lämnas öppna eller kilas fast i öppet läge. 
 

• Handbrandsläckare som saknar plombering ska lämnas till anläggningsskötarna som 
bistår med en komplett i utbyte. 

 
• Källsorteringsguide finns tillgänglig på intranätet under Yttre miljö och kvalitet, 

Källsorteringsguide. 
 
Ansvar 
Ansvaret att rutinerna följs ligger hos respektive avdelningschef. 
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Rutin för laddning av batteridrivna fordon 
 
 
Syfte 
För att minimera riskerna med truckladdning ska laddning ske efter denna rutin. 
 
Omfattning 
Truckladdning ska enligt AFS 1988:4 ske på truckladdningsplats för att säkerställa att 
laddningen sker på ett säkert sätt och att riskerna minimeras. 
 
Åtgärder som bör vidtas för att skapa en godkänd laddningsplats: 

• Laddningsplatsen ska vara särskild utsedd för laddning. 
• Ventilationen ska vara tillräcklig för att hindra att en explosiv blandning mellan vätgas 

och luft bildas. 
• Öppen eld eller andra tändkällor får inte förekomma. 
• Förbudsskylt mot öppen eld och tändkällor ska finnas på väl synlig plats. 
• Möjlighet till ögonspolning ska finnas lättillgänglig i närheten av laddningsplatsen. 
• Brandsläckningsutrustning ska finnas lättillgänglig i närheten av laddningsplatsen. 
• Skötselinstruktion för batteri ska finnas på platsen eller väl synligt på fordonet. 
• Laddaren ska vara strömlös när den kopplas till eller från batteriet. 
• Genom att vidta åtgärder vid laddning och underhåll ska statisk elektricitet undvikas. 
• Skyddsglasögon eller ansiktsvisir ska användas när risk för elektrolytstänk finns. 

 
Innan den dagliga laddningen av truckar och mopeder påbörjas ska följande punkter 
kontrolleras: 

• Finns brännbart material inom 1,5 m? 
• Är laddkablar och laddarens batterihandske i bra skick? 
• Är laddningsplatsen fri från brännbart material? 
• Finns brandsläckningsutrustning lättillgänglig i närheten av laddningsplatsen? 

 
Ansvar 
2 § AFS 1988:4 säger att: 
 

”Batteri får laddas och underhållas endast av personal som har kunskap om riskerna. 

Laddning får dock utföras även av annan personal om: 

- fordonet eller maskinen har inbyggd laddare eller särskilt anslutningsdon används för att 

ansluta batteriet till laddaren samt 

- laddaren är utförd så att skadlig överladdning hindras”. 
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Rutin för uppföljning av brand och brandtillbud 
 
 
Syfte 
Minska antalet brandlarm och brandtillbud samt på ett effektivt sätt arbeta med de onödiga 
larm som räddningstjänsten larmas till. 
 
Omfattning 
Varje larm som utgår från fabriken ska antas vara en brand innan motsatsen är bevisad. När 
brandlarmet ljuder ska den skiftgående produktionsledaren, eller av denne delegerad person, 
kontrollera området där larmet utlöst för att om möjligt ta reda på orsaken och säkerställa att 
det inte är brand. Vid konstaterande kan återkallning av räddningstjänsten ske. 
Dokumentation av händelsen ska göras på den driftrapport som den skiftgående 
produktionsledaren skriver. 
 
Bränder och brandtillbud som fabrikspersonalen själv avhjälper ska också dokumenteras i den 
dagliga driftrapporten. 
 
Vid utvärdering av branden eller brandtillbudet ställs dessa frågor: 
 
Varför uppstod branden eller tillbudet? 
Vilka åtgärder bör vi vidta för att hindra att en ny brand? 
Vem ansvarar för att åtgärderna utförs samt kontrolleras? 
 
Ansvar 
Den skiftgående produktionsledaren ansvarar över att leda arbetet vid brand i samtliga lokaler 
under kvällar och helger. Under kontorstid ansvarar respektive avdelningschef för att leda sin 
avdelning vid brand.  
 
Anläggningsskötarna som är insatta i de brandskyddsinstallationer som finns inom fabriken 
kontaktas för att med hjälp av dem kunna förstå vad som inträffat. Den skiftgående 
produktionsledaren ansvarar över att dokumentera händelsen. Ansvaret för vidare uppföljning 
åligger anläggningsskötarna. 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Appendix 7 – Informationsdelgivning 
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Larmlagring 
Genom att personalen själva kan ta hand om enkla bränder och rökutvecklingar medför det att 
räddningstjänsten slipper åka på onödiga larm. Detta sparar mycket pengar samt att 
räddningstjänstens resurser används till det de är ämnade. 
 
Emballering 
I pappersbrukets emballering finns larmlagring installerat. Vid larm har operatören 60 sekunder 
på sig att kvittera larmet för att sedan under maximalt 5 minuter undersöka platsen. Om en brand 
har uppstått trycker operatören på larmknappen som medför att räddningstjänsten larmas till 
platsen. Visar undersökningen att det inte finns någon brand återställer operatören det lagrade 
brandlarmet vilket medför att platsen återfår sitt fullständiga skydd mot bränder.  
 
 
 
 
 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utebliven återställning 
eller intryckt larmknapp 

MMaannuueellll  kkvviitttteerriinngg  
  iinnoomm  6600  sseekkuunnddeerr  

UUnnddeerrssöökknniinnggssttiidd    
55  mmiinnuutteerr  

Utebliven kvittering 

ÅÅtteerrssttäällllnniinngg  
 

Figur 4 Larmlagring. 

LLaarrmm 



 

 

 
Figur 5 Larmknapp och larmlagringstablå 

 

 
Figur 6 Åtgärder vid brandlarm. 



 

 

 
Figur 7 Åtgärder vid brandlarm. 



 

Appendix 8 – Uppföljning av bränder och brandtillbud 
 
 
           
          
          
          
          
          

 UPPFÖLJNING AV BRANDTILLBUD OCH LARM 
          

Avdelning:                 

          

Plats:                   

          

Datum:         Klockan:       

          

Räddningstjänst på plats:  JA 
 
 NEJ 

 
 

Orsak till tillbud och larm: Avställningsfel: 
   

 
 

    
Brand: 

     

    
Driftrelaterat problem: 

  

    
Tekniskt fel på brandlarm/sprinkler: 

 

    
Projekt: 

     

    
Okänd: 

     

Annan orsak/kommentar:   
          

        
  

          

Vidtagna åtgärder i samband med tillbudet:       

                    

                    

Förslag till korrigerande/förebyggande åtgärder:     

                    

                    

Uppgiftslämnare:               
          
 



 

 
 

Utgående larm till SOS 2009              
               

Orsak:  
 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 

Avställningsfel: Avställningsfel brandlarm/sprinkler           2             2 

Brand: Brandtillbud (utvärderas nedan)     2     1     1     1 5 

Driftrelaterat: Driftrelaterat problem (t.ex. ånga) 1     2                 3 

Tekniskt fel: Tekniskt fel på brandlarm/sprinkler   3     1   1   1   2   8 

Projekt: Projekt               3         3 

Okänd: Okänd larmorsak                   1   3 4 

                 

Summa/månad:   1 3 2 2 1 3 1 3 2 1 2 4 25 

               
               

Fördelning av brandtillbud 2009              
               

Brand utan RTJ: Brand utan Räddningstjänst                 1       1 

Brand med RTJ 
M: 

Brand med Räddningstjänst (Man. 
larmning) 

    1 1                 2 

Brand med RTJ 
A: 

Brand med Räddningstjänst (Automatlarm)           2             2 

               
Summa/månad:   0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 5 



 

 

Sammanställning av brandlarm och brandtillbud 2009         
               
 

                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 




