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Förord 
Jag skulle vilja tacka flera aktörer som har hjälpt till under arbetets gång. Först vill jag tacka 

Stora Enso Skoghall för att jag har fått chansen att genomföra arbetet hos er. Främst vill jag 

rikta ett stort tack till Stephan Swartz, min handledare på fabriken, men även till alla andra vid 

sektionen för arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Hela sektionen har ställt upp och svarat 

på de frågor som uppkommit samt aktivt deltagit i de intervjuer som genomförts under arbetets 

gång. Jag vill också tacka övriga personer vid bruket som ställt upp på intervjuer under min tid 

på fabriken.  

Vid LTU vill jag tacka min handledare, Mats Danielsson, för en givande handledning genom 

hela arbetet.  

Vidare vill jag tacka alla som har varit inblandade under arbetet och gett åsikter eller på annat 

sätt hjälpt till.  
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Abstract 
 Stora Enso Skoghall is an industry located on the peninsula Hammarö outside of Karlstad. The 

industry produces 1/6 of the world’s total production of cartons for liquids. Ever since the law 

concerning protection of disasters was implemented various kind of measures have been taken 

to prevent fire at the factory. During the years this work has been improved but there are still 

parts that need to be reviewed. Some of these parts concerns the documentation of the fire 

prevention and the fact that it is somewhat lacking in content. But also the absence of 

reconnection to the department of fire after a performed prevention of fire round and the fact 

that some of the mills’ personnel that handles fire tasks are discontent with the degree of 

education. In this thesis a number of specific problems were identified and measures for their 

solutions proposed. One example is that some of the educations that are performed at the mill 

should be updated with more pertinent information. 

One part of this essay has been to identify the frequency of certain flaws at the prevention of 

fire rounds. Data from the rounds revealed that the flaw “disorganization” was one of the most 

frequent. This particular flaw showed that the personnel at the workplace have insufficient 

knowledge of what disorganization at the workplace will do to the spreading of fire. That is 

why more education concerning this fact should be held. On the other hand, a lot of flaws 

found during the rounds were probable one-time events since these rounds were made for the 

first time in 2009.       

In 2009 the factory was downsized in personnel and after this the accident rate went up. The 

accidents resulted in several different measures for improving the safety at the industry. Among 

other things two types of educations were initiated to increase the safety awareness of the staff. 

It is of utmost importance that all the employees at the company realize that it is better if the 

work is done safe rather then fast.     
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Sammanfattning 
Stora Enso Skoghall är en industri belägen på Hammarö utanför Karlstad. På industrin görs en 

sjättedel av all världens vätskekartong. Sedan lagen om skydd mot olyckor tillkom har företaget 

utövat olika former av brandskyddsarbete. Under åren har arbetet blivit bättre och bättre men 

det finns fortfarande delar som behöver ses över. Att delar av det dokumenterade brandskyddet 

inte är fulländat, återkopplingen till brandskyddsavdelningen efter genomförd rond är 

knapphändig och att delar av personalen med brandskyddsansvar känner att de vill ha lite mer 

utbildningar är några av de punkter som fortfarande är bristfälliga. I arbetet har de problemen 

som identifierats delvis behandlats med olika åtgärdsförslag. Bland annat bör innehållet i vissa 

utbildningar ses över och möjligtvis uppgraderas något.     

En del av arbetet har varit att identifiera vilka brister som varit mest frekventa under de 

brandskyddsronderna som genomförts. Efter en sammanställning framkom det att punkten 

ostädat/oordning var en sådan. Bristen visar på att personalen vid arbetsplatsen troligen har för 

dålig insikt i hur mycket en brandspridning påverkas av en arbetsplats som är ostädad eller ej 

varför utbildningsläget inom detta borde förbättras. En stor del av bristerna som uppkom under 

ronderna var å andra sidan sannolikt engångshändelser då brandskyddsronderna är en relativt ny 

företeelse vid denna industri. 

En effektivisering skedde på industrin under 2009, efter den ökade olycksstatistiken markant. 

Olyckorna medförde flera åtgärder för att öka säkerheten på bruket, bland annat startades två 

utbildningar upp för att öka säkerhetsmedvetenheten på företaget. Det är viktigt att alla 

anställda inser att det är viktigare att ett jobb blir genomfört säkert än att det görs snabbt.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan Lag (2003:778) om skydd mot olyckor trädde i kraft under januari 2004 har företagen 

själva bedrivit brandskydd på sina fastigheter. Efter lagändringen har systematiskt 

brandskyddsarbete blivit ett alltmer centralt begrepp inom företagsvärlden och alla strävar efter 

ett så bra sådant som möjligt. Stora Enso Skoghall har utövat ett visst systematiskt 

brandskyddsarbete sedan lagändringen. Under åren som gått sedan lagändringen har 

brandskyddet skötts av tre personer på tre olika sätt. Efter en start som inte var optimal har det 

systematiska brandskyddet förbättrats markant. Under räddningstjänstens tillsynsbesök har de 

övergripande problemen med brandskyddsfrågor minskat. I kontrollprotokollet från 2007 

skriver räddningstjänsten att arbetet har kommit en bra bit på vägen. Detta examensarbete 

syftar till att få rätsida på vad som har fungerat bra, vad som behöver förbättras och vad som har 

förbättrats under åren. 

Idén till arbetet tog form vid en sommaranställning på Stora Enso Skoghall. Under vikariatet 

uppkom en del frågetecken kopplade till brandskydd och säkerhetsbeteende varpå intresset 

väcktes för att se hur arbetet utvecklats under de senaste åren 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att utvärdera det systematiska brandskyddsarbetet vid Stora Enso Skoghall. 

För tillfället sker ett revideringsarbete av brandskyddsplanen och denna rapport ska kunna 

användas som ett stöd till den nya planen.  

Det övergripande målet med arbetet är att utvärdera det som hittills gjorts med 

brandskyddsarbetet. Ett delmål är att presentera och utvärdera de olika säkerhets- och 

brandrelaterade utbildningarna som Stora Enso Skoghall erbjuder.  Arbetet ska slutligen leda 

fram till relevanta åtgärder för ett bättre brandskydd. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningarna som gjorts i detta arbete är att den nya brandskyddsplanen inte har kunnat 

ingå i utvärderingen då den fortfarande är under uppbyggnad. Studien har fokuserats kring att 

utreda organisationen och dess arbete med brandskyddet varför ingen detaljerad utvärdering på 

de olika processdelarna har genomförts. Det är allra främst brand som står i centrum i detta 

arbete, risker och liknande kopplat till personskador är därför sparsamt behandlade.  

1.4 Metod 
Genom att delta i brandskyddsverksamheten vid industrin under en viss tid har vissa slutsatser 

kunnat dras om hur det fungerar i brandskyddsarbetet vid Stora Enso Skoghall. För att få en 

fördjupad förståelse har också intervjuer genomförts med ett flertal anställda vid fabriken. I 

undersökningen har två ”brandskyddsområdessamordnare”, brukets huvudskyddsombud, en 

projektansvarig, en verksamhetsutvecklare samt den brandskyddsansvarige vid industrin 

deltagit. Vid industrin har en bearbetning av brandrelaterade dokument gjorts. De berörda 

dokumenten är brandskyddsplanen, rapporter från brandskyddsronder, rutiner, PIA-rapporter, 

utbildningsmaterial samt material som lämnats över vid övergång av brandskyddsansvarig.  
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2. Stora Enso i Skoghall 
Stora Enso Skoghall är ett världsledande kartongbruk med en omsättning på 5,7 miljarder 

kronor under 2009. Personalantalet på industrin är, räknat i augusti 2010, 988 varav 829 

arbetar på Skoghall, 104 i Forshaga samt 55 på Research center i Karlstad.  Bruket gränsar till 

en fabrik i kemikoncernen Akzo Nobel och detta har alltid varit en stor riskkälla för hela orten. 

Under 2011 kommer fabriken att vara helt nedlagd då den i skrivande stund är under 

avveckling. Stora Enso Skoghall angränsar till bostadsområden i nordlig (~1km) och östlig 

(~0,5 km) riktning från industriområdet varför större olyckor kan påverka delar av 

bostadsområdena. Fabriken handhar hela processen från timmer till kartong. I Figur 1 

synliggörs hela flödet med början i vedrenseriet. I vedrenseriet blir trästockarna huggna och 

rivna till flis som transporteras vidare i processen.  

Flisen som används går sedan vidare till sulfatmassafabriken. Här friställs cellulosan kemiskt för 

att ge en slitstark kartong. Massa kan även komma från CTMP- fabriken som istället frilägger 

cellulosan mekaniskt. Vid användning av CTMP- processen ges ett högre utbyte än vid 

kokning i sulfatmassafabriken men till en högre energikostnad. 

När flisen blivit massa går processen vidare till kartongmaskinerna. På Skoghalls bruk finns 

världens största kartongmaskin för vätskekartong, kartongmaskin (KM) 8. Massan som kommer 

från sulfatmassafabriken och CTMP- fabriken används i KM 7 och KM 8 för att få ut 

kartongrullar. När pappret rullats upp går det vidare till emballeringen där ett skydd appliceras 

för vidare transport. 

Inom Stora Enso Skoghalls bruk finns även en plastbeläggningsfabrik lokaliserad i Forshaga. Hit 

skickas kartongen för att beläggas med plast innan den går vidare till fyllningsmaskiner av olika 

slag.  

 

Figur 1: Produktionskedja vid Stora Enso Skoghall 
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2.1 SEVESO- anläggning 
Stora Enso Skoghall är en såkallad SEVESO- anläggning. Denna typ av anläggning har i och 

med lagstiftningen ett ansvar att kunna hantera större kemikalieolyckor mer effektivt än en 

normal anläggning. Stora Enso Skoghall är i och med sin klassning förpliktigade att kunna 

hantera olyckor som involverar olika kemikalier, bland andra svavelväte, råterpentin, gasol och 

syre. I samband med att de är SEVESO- klassade täcks de även in av 4 § i lagen om skydd mot 

olyckor, farlig verksamhet, varför någon slags beredskap måste finnas vid industrin. Bruket har 

valt att utbilda en styrka som kallas skiftunderhåll för att kunna utgöra en sådan 

beredskapsstyrka. Vid en händelse övergår skiftunderhåll till insatsstyrka enligt en upprättad 

funktionsbeskrivning. Denna ska agera som en första insats och därefter hjälpa 

räddningstjänsten vid behov. Styrkan går, som namnet antyder, i skift vilket försäkrar att 

beredskapen alltid finns i anslutning till industriområdet.   

2.2 Brandrisker i processen 
Vid Stora Enso Skoghall utvinns kartong från timmer. Under processen finns en del steg som 

ger förhöjd sannolikhet för brand. De flesta processer som sker under produktionen är 

emellertid vattenbaserade vilket ger en relativt låg sannolikhet för bränder under större delen av 

tillverkningen. De torra stegen är främst förvaring av ved, flis eller färdig kartong. Lagring kan 

ske på flera platser på industriområdet och det är viktigt att tändkällor hanteras varsamt i 

närheten av dessa platser. Det finns därför rutiner för brandfarliga heta arbeten och rökning 

upprättade. 

2.2.1 ATEX- klassade områden 

På Stora Enso Skoghall finns flera områden som omfattas av ATEX- direktivet. Det innebär att 

det finns större risk för gasblandningar som kan leda till explosion inom dessa områden. Vid 

arbete på sådana platser gäller speciella rutiner med gasmätning och liknande på 

industriområdet.  

2.2.2 Områden med förhöjd brandbelastning 

Dessa områden omfattar de tidigare nämnda förvaringsområdena av ved, flis och kartong på 

industrin. Vid dessa områden råder rökförbud för att minska sannolikheten för uppkomst av 

brand. 
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3. Systematiskt brandskyddsarbete 
 

3.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
I januari 2004 trädde en ny svensk lag i kraft, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor med 

tillhörande förordning. I och med detta ogiltigförklarades den gamla lagen, räddningstjänstlagen 

(1986:1102). Skillnaden mellan dessa lagar är främst i ansvarsfördelningen. I LSO läggs mycket 

mera ansvar på företagen själva att bedriva arbete för att upprätthålla och kontinuerligt förbättra 

brandskyddet. En annan ändring i lagstiftningen är räddningstjänstens roll som 

tillsynsmyndighet. Tidigare hade räddningstjänsten gjort så kallade brandsyner där de årligen 

har kontrollerat brandskyddet på olika verksamheter. Nu har räddningstjänsten endast en 

tillsynsplikt där de kontrollerar hur företagen bedriver sitt systematiska brandskydd.  

För att upprätthålla ett bra brandskydd bör detta inte kontrolleras sporadiskt utan bedrivas 

systematiskt vilket är en huvudorsak till de stora förändringarna som blivit. Det, enligt 

Brandskyddsföreningen (2004), övergripande syftet med LSO är att öka det förebyggande 

arbetet i samhället samt att öka förmågan att hantera situationen som kan vara grunden till en 

eventuell räddningsinsats. I Figur 2 visualiseras denna fördelning.  

 

Figur 2: Fokus i LSO ligger på det förebyggande arbetet 

    

I kapitel 2 i LSO behandlas främst nyttjanderättshavare till byggnader. Under 2 § förklaras att 

ägaren eller nyttjanderättshavaren ska vidta vissa åtgärder för att förebygga brand, tillhandahålla 

utrustning för släckning av brand samt begränsa skador vid en eventuell brand. Denna paragraf 

innehåller kriterier som nyttjanderättshavarens alla byggnader ska uppfylla i skälig omfattning. 

Detta innebär i praktiken att en byggnad med låg brandbelastning inte kräver samma 

brandskyddsåtgärder som en med större brandbelastning. 

Först i 3 § behandlar LSO byggnader med större risk för brand. Paragrafen är utformad i 

enlighet med den andra eftersom den tredje föreskriver att riskverksamheter har särskilda krav 

på sitt brandskydd. Det är i högsta grad skäligt att verksamheter med högre risk för brand ska 

ha bättre brandskydd.  

I 4 § i kapitel 2 tas de verksamheter som bedriver farlig verksamhet upp. Farlig verksamhet 

likställs med verksamhet som kan vara bidragande till allvarlig skada på människor och miljö. 

Paragrafen föreskriver att dessa verksamheter är skyldiga att bekosta beredskap med personal 

och egendom. Beredskapen kan, som i Stora Enso Skoghalls fall, vara en insatsstyrka med viss 

utbildning för aktion mot brand.   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19861102.htm
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3.2 Dokumentation av brandskyddet 
LSO innehåller även riktlinjer för hur brandskyddet ska dokumenteras. Räddningsverket 

(2004) skriver i allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete att det ska 

finnas en dokumentation av brandskyddet för varje byggnad med undantag från de med låg 

brandrisk eller där brandskyddet bedöms kunna täckas av information på annat sätt. 

Dokumentationen ska beskriva byggnaden, verksamheten som ska bedrivas samt vilken 

brandskyddsorganisation som byggnaden berörs av. Fler punkter bör beaktas vid upprättande av 

dokumentation och förslag på dessa återfinns i räddningsverkets (2004) allmänna råd. Denna 

dokumentation ska inte förväxlas med den dokumentation som ska lämnas till kommunen då 

denna dokumentation endast ska vara ett underlag för verksamhetsutövaren vid systematiskt 

brandskyddsarbete. 

Den del som handlar om byggnaden bör täcka in vilka brandskyddsåtgärder som har installerats. 

Dokumentation behöver inte göras för enkla kontorsbyggnader eller dylikt utan endast för 

byggnader som gjorts med så kallad analytisk dimensionering. Byggnader gjorda med analytisk 

dimensionering är mer komplexa byggnader där schablonlösningar enligt Boverkets byggregler 

(2008) inte är tillämpbara utan fallspecifika beräkningar för att dimensionera har tillämpats. 

Verksamheten som bedrivs i byggnaden ska också dokumenteras. I första hand bör 

verksamheter som kan öka sannolikheten för brand dokumenteras. Det är också viktigt att 

personalantalet som bedöms vistas i lokalen inkluderas i denna sammanställning. Om för många 

vistas i en lokal med få utrymningsvägar kan utrymningen ta för lång tid och evakuering kan 

inte ske på ett säkert sätt. 

Organisationen är också en stor del kring brandskyddet. Dokumentationen bör beskriva 

samordningen av brandskyddet, vem som är övergripande ansvarig för byggnaden samt vilka 

som mer är involverade.     

 I LSO föreskrivs under 2 kapitlet 3 § att en skriftlig redogörelse för brandskyddet ska lämnas 

till kommunen. Denna redogörelse ska kortfattat beskriva att ett systematiskt brandskyddsarbete 

bedrivs på anläggningen. 

För nyare byggnader ska även en brandskyddsdokumentation upprättas enligt Boverkets 

byggregler (2008). Dokumentationen bör innehålla vilka brandskyddsåtgärder som gjorts på 

byggnaden, hur utrymningen dimensionerats, vilken brandbelastning byggnaden tål etc. 

Ytterligare punkter som ska vara med hittas i Brandskyddsföreningens (2005) häfte 

”Brandskyddsdokumentation”.  

3.3 Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete 

3.3.1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ligger till stor del som grund för ett bra brandskyddsarbete. 

Ett sådant underlag täcker in allt kopplat till arbetsmiljö varför alla arbetsgivare ska bedriva ett 

sådant. Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljöverkets (2001) skrivelse AFS 2001:1 fördela 

uppgifterna kopplat till arbetsmiljö på lämpligt antal chefer och arbetsledare för att ett 

tillräckligt förebyggande arbete uträttas så att en bra arbetsmiljö kan uppnås. Arbetsgivaren 
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måste säkerställa att en person som blir ansvarig för arbetsmiljöfrågor har rätt kvalifikationer och 

utbildning för detta.  

Vid en eventuell olycka eller ett allvarligt tillbud har arbetsgivaren ansvar för att utreda möjliga 

bakomliggande orsaker. Genom att utreda dessa ska sedan problemen som skapade 

olyckan/tillbudet åtgärdas. Arbetsgivaren ska varje år göra någon sorts uppföljning på det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och förbättra de brister som påvisats under året. 

Arbetsmiljöverket (2001) pekar också på vikten av att de som har ett arbetsmiljöansvar måste 

ges tiden till att genomföra sina arbetsuppgifter kopplade till arbetsmiljö för att kvalitetssäkra 

arbetet. 

3.3.2 Ett kontinuerligt arbete 

Tillvägagångssättet för att uppnå ett fungerande brandskydd kan enligt Brandskyddsföreningen 

(2004) liknas vid Figur 3.  

 

Figur 3: Hela cirkeln måste fullgöras kontinuerligt för ett bra brandskydd 

 

Nyckeln till ett fungerande brandskyddsarbete är kontinuitet. Ett brandskyddarbete är inte 

enbart personal som går ronder varje år, utan en hel organisation som måste vara engagerad i 

säkerhetsarbetet. Om inte hela arbetsplatsen delar samma målbild för brandskyddet blir den svår 

att uppnå.  

Innan ett systematiskt brandskydd kan påbörjas måste riskerna som ska hanteras vara framtagna 

via en riskanalys. Frågor som bör ställas i detta stadium är vilka risker som kan förebyggas och 

hur detta ska gå till. På de risker som är svåra att förebygga kan istället skadereducerande 

åtgärder såsom sprinkler eller liknande tillämpas. När riskanalysen är färdig bör riskerna vägas 

mot varandra för att bedöma vilka risker som måste åtgärdas i det skedet och vilka risker som 

kan prioriteras bort eller åtgärdas senare.   

Nästa steg är det egentliga systematiska brandskyddsarbetet där verksamhetsutövaren själv ska se 

över sitt brandskydd. Här måste en kontinuerlig kontroll av brandskyddet genomföras för att 

brandskyddet ska förbli intakt. Det är viktigt att varje medlem ur personalen har en sådan 

kunskap att denne kan agera brandsäkert och upptäcka eventuella brandkällor. För att veta vilka 



7 

 

riskkällor och brandskyddsinstallationer som finns bör verksamheten dokumentera sitt 

brandskydd enligt kapitel 3.2. 

Varje verksamhet bör med jämna mellanrum utvärdera sitt brandskyddsarbete för att veta vad 

som har fungerat bra respektive mindre bra. För att utvecklingen ska gå framåt hela tiden inom 

brandskyddet bör samtliga berörda i personalen informeras om vad utvärderingen har givit. 

Om inte personalen känner sig delgivna kan det leda till ett oengagerat beteende i 

brandrelaterade sammanhang.      
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4. Systematiskt brandskydd vid Stora Enso Skoghall 
 

4.1 Före LSO 
Innan lagen om skydd mot olyckor tillkom var det, som tidigare nämnts, brandkåren som 

bedrev brandsynen. På den tiden var räddningstjänsten på Hammarö inte bara en kommunal 

räddningstjänst utan även en typ av intern brandkår för Stora Enso Skoghall. Brandpersonalen 

var en del av brandskyddsorganisationen vid bruket. Detta yttrade sig genom att den gruppen 

som låg i beredskap kunde bli utkallad för att vara exempelvis brandvakt vid en svetsning. 

Räddningstjänsten utförde även kontroller av handbrandsläckare, gav tillstånd för brandfarliga 

heta arbeten och hade också hand om andra brandrelaterade uppgifter. Räddningschefen på 

den kommunala räddningstjänsten bedrev även brandsynerna på industrin, samtidigt som denne 

hade en befattning som brandskyddsansvarig på bruket. Att vara tillsynsmyndighet åt sig själv 

sågs inte som optimalt varför positionen som räddningschef fick ersättas av någon annan under 

2002.  

Få saker kan likställas med ett systematiskt brandskydd under den här tiden. En del var att 

brandutbildningar hölls för att öka förståelsen om något skulle inträffa. Förutom utbildningarna 

hölls en del utrymningsövningar för att öka personalsäkerheten. Brandskyddsansvarige vid 

industrin deltog även vid större projekt som krävde en sakkunnig inom brand. 

4.2 Under införande av LSO 
I januari 2004 kom lagen om skydd mot olyckor. I och med detta blev Stora Enso Skoghall 

själva ansvariga för att bedriva brandskyddsverksamheten. Den dåvarande brandskyddsansvarige 

betraktade brandskyddet till stor del som en arbetsmiljöfråga och att brandskyddsansvaret därför 

borde följt den arbetsmiljödelegation som redan var upprättad. Brandskyddsansvarige ansåg 

dessutom att det var upp till den verksamhetsansvarige att bedriva det systematiska 

brandskyddsarbetet på sin avdelning. För att hjälpa till med att hitta fel vid systematiska 

brandskyddsronder hade brandskyddsansvarige tagit fram ett leddokument med punkter att 

tänka på vid en brandskyddsrond. Den brandskyddsansvarige ansåg att listan skulle kunna 

ersätta hans närvaro vid ronder vilket ledde till att verksamhetsansvarige endast hade 

leddokumentet till stöd.   

Den första tillsynen gjordes i maj 2006 av brandingenjörer från räddningstjänsten Karlstad. Vid 

detta besök visades leddokumentet upp. Enligt räddningstjänsten var inte detta ett fullgott 

systematiskt brandskyddsarbete.  

Under 2007 genomfördes en organisationsförändring. Den dåvarande brandskyddsansvarige 

gick i pension under juni och chefen på anläggningssektionen fick då ta över hans 

arbetsuppgifter. Vid övergången av brandskyddsansvarig skickade den avgående med sina 

tankar om systematiskt brandskyddsarbete. Den nytillsatte brandskyddsansvarige, som kom att 

ha delegeringsuppgiften i cirka 2,5 år, ville däremot förändra upplägget av detta arbete en hel 

del. En effekt av organisationsförändringen var att en grupp som kallades ”Skydd och Säkerhet 

” skapades. Gruppens representanter hade hand om allt från skyltning till brandlarm, vilket lade 

grunden för dagens systematiska brandskyddsarbete. 



9 

 

De förändringar som den nye brandskyddsansvarige ville få fram var främst att skapa 

dokumentation kring brandskyddet. Det närliggande företaget Akzo Nobel hade redan ett 

heltäckande dokumenterat brandskydd vilket gjorde arbetet lättare. Brandskyddsplanen som 

Akzo Nobel upprättat användes som mall vid införandet vid Stora Enso Skoghall. Även om 

vissa ändringar gjordes var strukturen densamma varför vissa delar av det egna brandskyddet 

kan ha fallit bort vid införandet. Planen kommunicerades ut i organisationen via 

verksamhetsansvariga och skyddsombud. Den var svårförståelig för en person som inte var 

insatt i brandskydd vilket ledde till komplikationer då den kommunicerades ut i organisationen. 

Att planen var svårförståelig och ofullständigt implementerad i verksamheten visade sig inte 

minst vid tillsynstillfällen då räddningstjänsten frågade personalen om brandfrågor. Personalen 

hade stora problem att hitta ett svar på frågan varpå brandskyddsansvarige i många fall fick ge 

förklaringen.  

Under denne brandskyddsansvariges tid infördes även brandskyddsronder som gjordes av 

specifik brandpersonal för att säkerställa kvaliteten vid ronderna. Ronderna kommer att 

beskrivas i sin helhet under kapitel 4.6.    

4.3 Dagens arbete med systematiskt brandskydd 
I samband med organisationsförändringen 2009 delegerades brandskyddsansvaret vidare för 

andra gången eftersom den dåvarande brandskyddsansvarige tillkännagett att hans egen pension 

var förestående. Vid effektiviseringen delades den dåvarande skydds- och 

säkerhetsorganisationen varpå brandskydd ihop med säkerhets- och skyddsingenjörerna blev 

omplacerade till sektionen för arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. De delar av skydds- och 

säkerhetsorganisationen som handlade om brandlarm och sprinkler fick gå till en annan 

organisation.  

Den nye brandskyddsansvarige blev samtidigt tilldelad tjänsten ”brandskyddsingenjör” vid 

effektiviseringen. Enligt befattningsbeskrivningen för brandskyddsingenjör ska denne vara 

utbildad i tillsyn A och B samt räddningsledare A och B eller likvärdigt. Före 

organisationsförändringen fanns ingen brandrelaterad befattning med liknande krav. Personen i 

fråga hade varit anställd brandskyddstekniker men i den tjänsten utnyttjades inte kompetensen 

fullt ut. 

Från organisationsförändringen fram till slutet av sommaren 2010 har många olika åtgärder 

vidtagits för att förbättra och förtydliga brandskyddet. Idag arbetas det mot att brandskyddet ska 

bli enklare att förstå för gemene man. Nuvarande brandskyddsansvarige säger vid en intervju att 

ett brandskydd som inte är rakt och enkelt gör det svårt att agera rätt vid olika situationer. 

Brandskyddsplanen är fortfarande svårförståelig och behöver revideras, men arbete pågår och 

har haft en del fokus under året. Målet är att den förändrade brandskyddsplanen ska vara färdig 

innan året (2010) är slut.      

 



10 

 

4.4 Organisation 

4.4.1 Brandskyddsorganisation 

På Stora Enso Skoghall är flera aktörer inblandade i brandskyddet. Ytterst ansvarig för 

brandskyddet är verkställande direktör, VD, vid Stora Enso Skoghall. VD har delegerat sitt 

ansvar till brandskyddsingenjören som i sin tjänst blir övergripande brandskyddsansvarig för 

hela industriområdet. Eftersom brandskyddet är ett så pass stort område kan inte en person vara 

detaljansvarig för hela bruket. Därför finns, vad som idag kallas, brandskyddsområdesansvariga 

och brandskyddsområdessamordnare. Brandskyddsområdesansvariga är chefer för olika delar av 

industriområdet och deras uppgift är att se till att brandskyddsområdessamordnare sköter det 

systematiska brandskyddsarbetet. Det aktiva ansvaret ligger på brandskyddsområdessamordnare 

som har till uppgift att se till att brister som uppkommer vid brandskyddsronder och 

skyddsronder åtgärdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Skoghalls bruk finns tre personer som har brandskydd till sin huvuduppgift. Det är den 

tidigare nämnda brandskyddsingenjören som också är brukets brandskyddsansvarige. Utöver 

uppgiften som brandskyddsansvarig håller brandskyddsingenjören utbildningar, genomför 

såkallade brandskyddsronder ”Plus” och är brukets expert i sakfrågor rörande brand. De två 

andra personerna som har brandskydd som huvudsyssla har befattningen brandskyddstekniker. 

Deras uppgifter är mer operativt inriktade och de genomför kontroll av handbrandsläckare, 

arbetar mycket med brandfarliga heta arbeten samt genomför riktad brandskyddsrond ”bas”.  

Utöver ovan nämnda poster finns även personal som är kopplad till brandtekniska installationer 

såsom brandlarm och sprinkler. 

4.4.2 Säkerhetsorganisation 

All skyddspersonal vid Stora Enso Skoghall är sedan 2009 samlad i sektionen för Arbetsmiljö 

och Verksamhetsutveckling. De tjänster som är kopplade direkt mot säkerhet är numera 

säkerhetsingenjör och skyddsingenjör. I samband med organisationsförändringen blev också 

verksamhetsutvecklare mer engagerade i säkerheten vilket medförde att rutinhanteringen 

började fungera bättre när kunskapen fanns så pass nära. Skyddsingenjörens uppgifter har 

VD 

Brandskyddsansvarig Brandskyddsområdesansvariga 

Brandskyddsområdessamordnare Brandskyddstekniker 

Figur 4: Brandskyddsorganisationen vid Stora Enso Skoghall 
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mycket att göra med arbetsmiljörelaterade frågor som t.ex. buller och liknande. Uppgifterna är 

tillika att vara kemikalie- och lagexpert på industrin. Säkerhetsingenjörens ansvarsområde är 

mer inriktat på information mot entreprenörer och skalskydd. Säkerhetsingenjören har hand 

om skydds- och säkerhetsinformationen vid fabriken. Denne kan även åka ut till vissa 

entreprenörer och ge information för att förenkla inpassering vid ankomst. Skalskyddet 

övervakas i första hand genom bruk av passerkort till nyanställda och entreprenörer. Dessutom 

ansvarar säkerhetsingenjören för olika portar och liknande som också utgör en del av 

skalskyddet. Slutligen är säkerhetsingenjören också kontaktman mot Securitas som har hand 

om rondverksamhet och bemanning av inkörsporten till bruket. 

4.5 Brandskyddsplanen 
Stora Enso Skoghall har gjort en översiktlig beskrivning av sitt systematiska brandskyddsarbete i 

form av en brandskyddsplan. Brandskyddsplanen ska vara ett stöd för verksamhetsansvariga som 

har att bedriva sitt systematiska brandskyddarbete. Brandskyddsplanen behandlar det mesta 

rörande brandskyddet och dessutom inkluderar den många säkerhetsbestämmelser.  

Brandskyddsplanen tar bland annat upp hur skalskyddet fungerar på industrin samt hur en 

gasprovning går till. Som tidigare beskrivits är mallen till brandskyddsplanen tagen från Akzo 

Nobel varför vissa delar av planen kan vara viktigare för Akzo Nobel än vad det är för Stora 

Enso. I planen anges att Stora Enso vill överträffa lagar och andra krav som ställs för att få en så 

säker arbetsplats som möjligt. Brandskyddsplanen innehåller dessutom delar om varför planen 

tog form, vilken organisation som arbetar kring brandskyddet, vilka risker som finns på 

industrin, vilka olika klassningsområden som finns med mera. För att få brandskyddet att 

fungera beskrivs det att hela organisationen måste vara involverad i brandskyddet och som 

brandskyddsplanen ser ut idag fungerar inte den utopin. För att engagera fler måste planen bli 

mer lättförståelig och implicerad i organisationen än vad den är idag. Förutom att förenkla 

planen borde den inriktas främst mot brand. Det finns en säkerhetsrapport som beskriver allt 

om skalskydd och ATEX- klassade områden varför en repetition av detta i brandskyddsplanen 

är onödig. Brandskyddsplanen kan innehålla hänvisningar till andra dokument med relevanta 

punkter som inte är direkt brandrelaterade. 

4.6 Brandskyddsronder 
På Stora Enso Skoghall finns tre olika brandskyddsronder samt en skyddsrond. 

Brandskyddsronderna skiljer sig från varandra och två av dem är årligt återkommande. 

4.6.1 Basrond  

Basronden är en årligt återkommande kontrollrunda som utförs av brandskyddstekniker. Vid 

basronden kontrolleras mycket av det tekniska brandskyddet. Detta kan exempelvis vara att 

skyltning kring handbrandsläckare är intakt, att utrymningsvägar är fria eller att branddörrar går 

att stänga. När en basrond görs används en checklista där alla kontrollpunkter är med, se Bilaga 

d. Till dessa ronder kallas i regel brandskyddsområdessamordnare samt i vissa fall även 

avdelningens skyddsombud.  

4.6.2 Plusrond 

Plusronden är den andra av de årligt återkommande ronderna. Ronden gås av 

brandskyddsingenjören tillsammans med verksamhetsansvarig och eventuellt arbetsställets 

skyddsombud. På plusronden är det främst det organisatoriska brandskyddet som hanteras. 
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Kontrollen börjar ofta med en sittande genomgång av vilka problem som finns och vilken 

utbildningsstatus avdelningen har. Brandskyddsingenjören har mer kunskap i regelverk och 

brandbeteende än brandskyddsteknikerna och kan därför bedöma om en byggnad har för långt 

mellan utrymningsvägarna, otillräcklig ventilationstätning, för dålig rökdetektering eller 

liknande. Ronden görs utifrån en kontrollista med kontrollpunkter till stöd (se Bilaga c). 

4.6.3 Särskild brandskyddsrond 

En särskild brandskyddsrond görs vid extrema tillfällen. Om någon inom 

brandskyddsorganisationen får reda på att det vid en avdelning finns flera stora brister i 

brandskyddet kan denna sorts extrainsatt kontrollrunda genomföras. Ronden går ut på att 

belysa de fel som finns för verksamhetsansvarig. Om det finns brister som kräver större ingrepp 

kan en arbetsgrupp tillsättas för att utreda behov och relevans av åtgärder. Kontrollen utförs 

enligt Bilaga b. 

4.6.4 Skyddsronder 

Skyddsronder gås av verksamhetsansvariga för att upprätthålla en säker arbetsplats. Under en 

skyddsrond är det arbetsmiljön på arbetsplatsen som är i fokus även om möjliga brandobjekt 

också kontrolleras. På skyddsronderna är ofta skyddsombud närvarande om inga större ingrepp 

är planerade då expertkompetens krävs. 

4.6.5 Problem kring ronder 

Om ett fel påträffas vid en av de årligt återkommande ronderna får den ansvarige för åtgärderna 

en viss tid på sig att åstadkomma en beskrivning av åtgärder som verkställts och planerats. Vid 

många avdelningar efterföljs inte detta och även om vissa åtgärder kan ha utförts skickas ofta 

inget svar ut till kontrollanten. Att inte rapportera tillbaka kan fungera i fallet med basronder då 

en återbesiktning av området görs cirka en månad efter besiktningstillfället. Bristerna som 

framkommer vid en basrond är ofta saker som kan åtgärdas direkt eller inom en snar framtid 

från besiktningstillfället varför det ofta är åtgärdat inom en månad. Det stora problemet ligger 

kring plusronderna där en återkoppling är vital för att få reda på huruvida åtgärder är 

genomförda eller inte då många brister är av organisatorisk karaktär. 

Stora Enso Skoghall har upprättade rutiner för sanktionering. Denna kan hjälpa till vid 

svarsuteblivande från verksamhetsansvarig. När svarstiden löpt ut bör kontakt upprättas med 

ansvarig för att meddela att tiden är ute. Denne bör då få cirka 14 dagars uppskov på svarstiden. 

Om svar fortfarande inte kommit bör sanktioneringssystemet kopplas in eftersom ansvarig inte 

har fullföljt sina arbetsuppgifter. 

Ett annat problem kring ronderna som verkar vara utbrett över hela industrin är att få vet de 

egentliga skillnaderna på de årliga ronderna som utförs. Vid samtal med flera av fabrikens 

brandskyddsområdessamordnare har det framkommit att de inte känner till skillnaden. För att 

öka förståelsen för syftet med ronderna måste det kommuniceras ut i organisationen mycket 

tydligare än idag. Om inte alla vet syftet med ronderna kan de inte heller förstå vikten av att de 

genomförs och återkopplas. Ett förslag för att eliminera problemet kring två brandskyddsronder 

kan vara att låta basronden genomföras i samband med skyddsronder vid de olika 

avdelningarna. På så sätt kan experthjälp finnas vid en skyddsrond vilket också ger en ökad 



13 

 

förståelse kring brandskyddet hos verksamhetsansvariga. Plusronden blir då den enda ronden 

som behöver initieras av brandskyddsavdelningen. 

4.7 Utbildningar 
Det bedrivs flera olika utbildningar inom brandskyddsområdet vid Stora Enso Skoghall. 

Samtliga utbildningar är till för att öka förståelsen för vad som kan hända vid en brand och vad 

enskilda personer kan bidra med för att undvika uppkomst och spridning av brand. 

4.7.1 Förebyggande brand 

Denna utbildning är obligatorisk för alla anställda vid Stora Enso Skoghall, men 

korttidsanställda som exempelvis sommarvikarier och liknande behöver dock inte genomgå 

den. Korttidsanställda ska istället få övergripande brandskyddsinformation av sin arbetsledare. 

Förebyggande brand tar upp varför ett systematiskt brandskyddsarbete behöver bedrivas. Den 

inleds med LSO och en förklaring om vad lagen innebär för företaget och för enskilda 

personer. Förutom LSO har Stora Enso Skoghall även egna riktlinjer för det systematiska 

brandskyddsarbetet. I utbildningen behandlas punkter för hur Stora Enso Skoghall vill nå fram 

till ett fungerande brandskyddsarbete (se Bilaga e). Efter avsnittet med systematiskt brandskydd 

blir utbildningen mer inriktad på hur enskilda personer kan förebygga en brandspridning i form 

av ett första agerande med brandsläckningsmaterial etc. Utbildningen avslutas med ett praktiskt 

moment med en handbrandsläckare. 

4.7.2 Bättre arbetsmiljö (BAM) – Brand 

Utbildningen ”Bättre arbetsmiljö” ska genomföras av chefer och skyddsombud vid Stora Enso 

Skoghall. Ett antal interna experter föreläser om olika arbetsmiljöfrågor för att chefer och 

skyddsombud ska få bättre förståelse inom området. Branddelen i den här utbildningen är 

relativt kort varför informationen som kan gå ut är begränsad. Det som tas upp beträffande 

brandskydd i den här utbildningen är relativt lik den som ges under den förebyggande 

brandutbildningen. Chefer har ofta ett ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet varför 

utbildningen borde innehålla en del om hur brandskyddet ska hanteras vid exempelvis en 

skyddsrond. Fler saker som utbildningen borde innehålla är vilka områden chefer bör utbilda 

korttidsanställda inom. En nyanställd vid en industri behöver veta vilka processpecifika larm 

som finns, utrymningsrutiner vid arbetsplatsen och så vidare.  

4.7.3 Utbildning brandfarliga heta arbeten 

Brandfarliga heta arbeten är en stor riskkälla vid industrier och kan fungera som utlösande 

faktorer vid bränder. Det är därför viktigt att utövare är informerade om vilka skador som kan 

uppstå och vad som ofta orsakar dem. Utbildningen rörande brandfarliga heta arbeten utgår 

från Brandskyddsföreningens (2009) bok ”Brandfarliga heta arbeten”. Den innefattar lagar och 

regler i samband med arbete, vilket ansvar hetarbetaren själv har och vilket ansvar som ligger på 

fastighetsägaren. En del om hur organisationen kring brandfarliga heta arbeten fungerar tas upp, 

vad en tillståndsgivare är och hur en sådan ska agera. Ett avsnitt handlar om vilken 

brandskyddsutrustning som ska användas vid olika jobb och vad dessa kan ersättas med. En hel 

del om hur hetarbetaren och brandvakten ska agera för att undvika bränder behandlas. Även 

speciella arbetsområden beskrivs, om arbete sker i exempelvis områden med brandfarlig vara 

eller på tak gäller vissa extraregler. Utbildningen avslutas med exempel på bränder där 
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hetarbetaren blivit skadeståndsskyldig och exempel på hur olyckorna skulle kunna ha undvikits 

poängteras dessutom. 

4.8 Planering av brandskydd vid större projekt 
Vid större projekt som exempelvis nybyggnation eller större ombyggnation på Stora Enso 

Skoghall tas brandskyddsfrågan upp tidigt i planeringsstadiet. Om inte en tidig identifiering av 

brandskyddsfrågor sker och bygget kommer igång blir det markant skillnad i pris för olika 

installationer. Brandposter är ett exempel på installationer som är viktiga att få in tidigt i 

diskussionen. Brandskyddet projekteras initialt enligt BBR och LSO som är inriktade mot 

personskydd, men eftersom det är försäkringsbolaget som har hand om premien är det också de 

som bestämmer skyddsnivån. Försäkringsbolaget ställer betydligt högre krav på brandskyddet än 

LSO och BBR då dessa har hand om produktsäkerhet. För att leva upp till försäkringsbolagens 

krav finns exempelvis sprinkler på otaliga platser på bruket trots att det enligt LSO och BBR 

inte krävs på mer än en av platserna. För att projekteringen ska gå rätt till anlitas ofta konsulter 

vid större projekt. Industrin använder samma konsultföretag vid projekt då det aldrig varit 

några problem med den nuvarande firman. Om en intern projektering tillämpas kan 

felbedömningar förekomma varför det är viktigt med en oberoende kvalitetssäkring. 
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5. Brister i brandskyddsronder 2009 
Vid varje brandskyddsrond skrivs ett dokument med en beskrivning av de brister som 

påträffats. Eftersom 2009 var det första året som brandskyddsronderna genomfördes av 

sakkunnig personal fanns en hel del fel som behövde åtgärdas. Brister som har att göra med 

skyltning eller liknande kan anses som ett litet fel eftersom de inte kan sammankopplas med 

personalens inställning till säkerhet. Brister som har med oordning och liknande att göra är 

däremot mer attitydsrelaterade varför dessa anses allvarligare och mer svåråtgärdade. 

5.1 Basrond 
Tabell 1: Översikt av brister vid brandskyddsrond bas under 2009 

 Brister brandskyddsrond bas Massa Kartong Teknik Anläggning PE-beläggning Administration Summa 

Ej skyltad branddörr  0 0 3 0 0 0 3 

Branddörr öppen 6 0 1 0 0 0 7 

Branddörr trasig 5 1 0 0 2 0 8 

Utrymningsskyltar saknas 36 4 4 0 0 0 44 

Felaktigt placerade utrymningsskyltar 2 0 0 0 0 0 2 

Belysta utrymningsskyltar lyser ej 8 3 0 0 0 0 11 

Skalskyddsbrytande utrymningsvägar 2 0 0 0 0 0 2 

Trasig/låst dörr i utrymningsväg 3 0 1 0 0 0 4 

Utrymningsvägar blockerade 1 1 0 0 0 0 2 

Otillräcklig utrymningsväg 1 0 0 0 0 0 1 

Komplettering av handbrandsläckare 2 0 0 0 0 0 2 

Flytta skyltar till handbrandsläckare 1 0 0 0 0 2 3 

Skyltar till handbrandsläckare 12 1 0 0 5 1 19 

Skyltar till brandposter 5 1 0 0 0 0 6 

Blockering av brandpost 0 0 0 0 1 0 1 

Avsaknad av dörrstängare 3 0 0 0 0 0 3 

Otillräcklig brandtätning 2 1 2 0 0 0 5 

Ostädat 14 12 4 0 0 0 30 

Rostiga sprinklerrör 1 0 0 0 0 0 1 

Trasiga slangskåp 1 0 0 0 0 0 1 

Skyltar för nöd/ögondusch saknas 1 0 1 0 0 0 2 

Brandvarnare saknas 3 0 2 0 0 0 5 

Oljefat(samt hink) utan tråg 15 8 0 0 0 0 23 

Cipaxbehållare utan tråg 1 0 0 0 0 0 1 

Glykolfat utan tråg 1 0 0 0 0 0 1 

Invallning av oljetank 1 0 0 0 0 0 1 

Uppmärkning av gasskyddsrum 0 1 0 0 0 0 1 

Ouppdaterad utrymningsplan 1 0 0 0 0 0 1 

Avsaknad av utrymningsrutin 0 0 0 0 0 1 1 

Summa 128 33 18 0 8 4 191 

 

Tabellen visar att totalt 191 brister upptäcktes under 2009. Flera av dessa punkter återstår att 

åtgärda. Vad som också kan urskiljas är att många brister grundas just på uteblivet 

säkerhetstänkande hos personal vid en viss avdelning. Att det är ostädat på 30 olika platser visar 

att någonting brister i säkerhetsarbetet, oordningen kan bli en avgörande faktor om en 
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eventuell brand skulle utbryta. Många av bristerna som kallas ”ostädat” handlar om ansamlingar 

av massa i närhet av friktionsbildande ytor, oljefat som står felplacerade, oljiga massor som inte 

städats undan efter användning eller andra rent brandfarliga hanteringar av skräp eller 

utrustning. Den största av bristerna var skyltningen, men den åtgärdades inom en snar framtid 

av skydds- och säkerhetsorganisationen efter det att bristen upptäckts. 
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5.2 Plusrond 
Tabell 2: Översikt av brister i plusronder under 2009 

Brister brandskyddsrond plus Massa Kartong Teknik PE Administration TetraPak Summa 

Kontrollera brandutbildning 2 5 5 1 0 1 14 

Oupprättad funktionsbeskrivning 0 0 0 1 0 0 1 

Utrymningsrutiner 6 4 5 1 0 1 17 

Ta fram en brandskyddsbeskrivning 1 0 0 1 0 1 3 

Brytning av brandcell 7 5 1 1 0 0 14 

Otillräckliga utrymningsvägar 1 0 3 1 2 0 7 

Utbildning av föreståndare brandfarlig vara 2 0 0 1 0 0 3 

Tomma oljetråg i verksamheten 0 0 0 4 0 0 4 

Ostädat/ Oordning 4 5 3 1 2 0 15 

Säkerställning av rutinföljning 1 1 1 1 0 0 4 

Onödig skyltning 0 0 1 1 0 0 2 

Typskyltar till handbrandsläckare 0 0 4 0 3 0 7 

Uppdateringar i B4Fire 1 0 6 0 1 0 8 

Planera övningar 4 0 0 0 0 0 4 

Felplacerad detektor 1 0 0 0 0 0 1 

Felhängd utrymningsdörr 1 0 0 0 0 0 1 

Utrymningsskyltar 1 2 8 0 8 0 19 

Tillägg i arbetsmiljöföreskrift 1 0 0 0 0 0 1 

Gasolvarnare installeras 1 0 0 0 0 0 1 

Dörrstängare installeras 4 0 3 0 4 0 11 

Säkerställ öppning av gasrum vid ev. larm 1 0 0 0 0 0 1 

Säkerställ utbildning av ny personal 0 1 1 0 0 0 2 

Icke återställd brandskyddsutrustning 1 1 0 0 0 1 3 

Otillräcklig detektering 2 0 0 0 1 0 3 

Förvaring av brandfarlig vara 1 0 0 0 0 0 1 

Otillräcklig brandcellsindelning 0 0 0 0 2 0 2 

Avsaknad av utrymningsplan 0 0 1 0 0 0 1 

Nyinstallation av handbrandsläckare 0 0 3 0 0 0 3 

Nödöppningsvred 0 0 1 0 0 0 1 

Felplacerad utrymningsväg 0 0 1 0 0 0 1 

Felhanterad brandfarlig vara 2 5 5 0 0 0 12 

Säkerställ elsäkerhet 0 0 1 0 0 0 1 

Felaktig placering brännbart material 4 0 1 0 0 0 5 

Informera kring rutiner 1 1 2 0 0 0 4 

Laddplats för moped 0 0 1 0 0 0 1 

Utbildning brandtablåer 2 1 0 0 0 0 3 

Renovering av utrustning 1 0 0 0 0 0 1 

Säker förvaring av brännbar materiel 5 2 0 0 0 0 7 

Rökningsrelaterat 0 1 1 0 0 0 2 

Plombering av utrymningsvägar 0 0 1 0 0 0 1 

Kontrollera utbildning Heta Arbeten  0 1 1 0 0 0 2 

Montering av brandvarnare 1 0 0 0 0 0 1 

Rutin kring batteriladdning upprättas 2 0 1 0 0 0 3 

Utbyte av timer 1 0 0 0 0 0 1 

Utredning av brandcellsindelning 0 1 0 0 1 0 2 

Tydiggör ansvar enl. brandskyddsplanen 1 1 0 0 0 0 2 

Felhanterad brandskyddsutrustning 0 1 0 0 0 0 1 

Möjlig rasrisk 1 0 0 0 0 0 1 

Utbildningsbehov anläggningar 2 0 0 0 0 0 2 

Ventilationskontroll i bastu 1 0 0 0 0 0 1 

Otillräcklig nödstängningsskyltning 2 0 0 0 0 0 2 

Summa 69 38 61 14 24 4 210 
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I tabellen ovan syns det tydligt av bristerna att den här ronden har en annan inriktning än 

basronden som fokuserar på det tekniska. I plusronden är punkter som brandskyddsutbildning 

och utrymningsrutiner i fokus. Bristerna visar på att vissa delar av brandskyddet har varit 

otillräckligt implicerat i organisationen då åtminstone 17 besiktningsområden har haft problem 

vid upprättande av utrymningsrutin. På de flesta platser har även en notering om utbildning 

gjorts. Utbildningen har tidigare inte varit ett problem vid industrin, problemen började i 

samband med organisationsförändringen 2009. Mer om varför problem i utbildning uppstod 

återfinns under kapitel 8.1. Bristerna i plusronden är av en besvärligare karaktär då de oftast 

inte är lika lätta att åtgärda som de i basronderna. Som exempel kan punkten ”Otillräckliga 

utrymningsvägar” nämnas, där det krävs ett större ingripande i form av en utrymningsstege 

eller liknande för att åtgärda bristen. Däremot har även i plusronderna bristen ”ostädat” en 

betydande siffra. Ofta är punkten kopplad till samma avdelningar på industrin. 

Många av bristerna är en följd av att ronderna är en ny företeelse vid bruket. Felhanterad 

brandfarlig vara är en sådan. På varje plats på området där det finns brandfarlig vara har platsen 

som valts för förvaring aldrig tidigare påpekats som bristfällig varför detta på många platser 

kommer vara en engångsanmärkning.      
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6. Brandtillbud vid Stora Enso Skoghall 2010 
Sedan tillbudsrapporteringssystemet PIA, som förklaras närmare under kapitel 0, började 

användas för bränder på Stora Enso Skoghall i januari 2010 har sex bränder rapporterats. 

Redogörelserna som medföljde bränderna återfinns under Bilaga a. Nedan följer en beskrivning 

av bränderna och de åtgärder som medföljde tillbudet.   

6.1 Brand i beläggare 22 

På avdelningen belägen i Forshaga behöver en öppen gasollåga bränna på kartongen för att 

plastbelägga den. Vid en skarvmiss under ett nattskift började kartongen brinna varpå 

personalen fick ingripa och släcka. Förr var dessa lågor ofta en källa till antändning av 

kartongen varpå personalen fick släcka branden manuellt. Detta medförde att personalen hade 

koll på huruvida det brann eller inte. När den delen av maskinen byttes ut mot ett säkrare 

alternativ kunde produktionen fortgå under längre tid utan att några bränder uppkom. Detta 

ledde till att personalen inte längre reflekterade lika mycket över ifall kartongen brann eller 

inte. Vid flera tillfällen under de senaste åren har det börjat brinna igen vilket har orsakat större 

bränder än vad det tidigare varit. Företaget har därför valt att tillsätta en arbetsgrupp med målet 

att installera någon sorts automatisk släckanordning i utrustningen. På grund av rostproblem 

bör inget vatten användas i maskinen och därför utreds en lösning med kolsyresläckare i första 

hand.  

6.2 Brand i presspartiet, KM7 

På kartongmaskin 7 finns ett parti som trycker ihop massan till kartong. Under den processen 

blir det en del massaspill som hamnar på olika platser runt maskinen. Vid brandtillfället hade 

massa ansamlats kring ett valslager som i sin tur skapat nog mycket friktionsvärme för att 

antända massan. Vid en efterkontroll utförd av brandskyddsingenjören vid industrin 

konstaterades att en smörjledning var urkopplad. Smörjledningens funktion var bland annat att 

se till att lagret inte skapade för mycket friktionsvärme. Om maskinen hade återstartats utan att 

detta upptäckts hade högst troligt ett större haveri blivit ett faktum. Vid en fortsatt kontroll 

runt maskinen fann ingenjören att flera lager var täckta av massa. För att motverka detta måste 

lagren spolas mer noggrant vid varje spolstopp som sker på kartongmaskinen. 

6.3 Brand i källare, KM7 

Även vid denna brand är platsen presspartiet på KM7. De båda bränderna skedde inom loppet 

av 24 timmar. Den senare branden var en betydligt ofarligare brand, ett kopplingshaveri hade 

genererat så hög värme att en antändning inträffade. Rökutvecklingen var mycket stor i 

jämförelse med hur stor den egentliga branden var vilket skapade en stor oro bland personalen 

innan de gick ner i källaren. Väl nere släcktes branden som var lokaliserad långt från ytterligare 

brännbart material vilket gjorde sannolikheten för spridning minimal. Åtgärdsförslag uteblev i 

samband med branden då utredaren ansåg att de gällande rutinerna på arbetsplatsen fungerade. 

6.4 Brand i beläggare 

Efter underhållsarbete på en av beläggarna vid avdelningen i Forshaga skulle maskinen 

återstartas. Vid återstartande skulle en av maskinens två brännare tändas. Fel tändare tändes 

varpå kartongen, som stod still vid brännaren, antändes. Misstaget berodde på dålig märkning 

på kontrollpanelen. Det är av yttersta vikt att manuella system är så användarvänliga som 
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möjligt annars kan misstag som detta upprepas. Kontrollpanelen är nu tydligt märkt med 

brännarnummer. 

6.5 Takbrand på sjömagasinet 

I sjömagasinet förvaras färdiga kartongrullar innan de fraktas vidare till kunder. Med andra ord 

finns en hög brandbelastning i lokalen som vid antändning kan ge en stor förlust för Stora Enso 

Skoghall. Branden inträffade i samband med en omläggning av taket. Entreprenören som 

anlitades för att göra arbetet höll på att lägga tjärpapp på taket och värmde på denna med 

gasolbrännare. Samtidigt som gasolbrännaren var igång kapades en plåt i anslutning till 

brandkällan med en tigersåg. Personen som använde tigersågen var också rökare. Branden 

upptäcktes av entreprenadens förman som värmde på pappen och genom ett kvickt agerande 

med den medhavda pulversläckaren kvävdes branden. Om entreprenören velat hade de kunnat 

mörka händelsen då inga större skador uppkom men förmannen rapporterade direkt efter 

släckning till brandskyddsansvarige vid industrin. Efter en kontroll av brandskyddsansvarige 

framkom det att sannolikt har branden startats av en cigarett som hittades i anslutning till 

branden. Inga vidare åtgärder vidtogs förutom att förtydliga att rökning på tak samt att rutiner 

för brandfarliga heta arbeten alltid ska beaktas. Då entreprenören ringde brandskyddsansvarige 

och erkände att de hade startat branden vidtogs inga vidare repressalieåtgärder mot firman. 

6.6 Brand i beläggare 23 

Branden har likheter med den förstnämnda branden i beläggare 22. I beläggare 23 är däremot 

kartongbanan dragen annorlunda vilket ger ett större och snabbare brandförlopp. Det är denna 

beläggare som är i fokus vid samtalen kring ett nytt släcksystem. Efter branden i fråga lades två 

skumsläckare till i anslutning till brännarna. Dessa ska endast användas vid en brand som inte 

går att släcka med kolsyra vilket alltid ska vara den primära åtgärden. Eftersom de nya släckarna 

kan skada maskinen är det viktigt att tydliggöra för personalen att de inte ska tveka att använda 

dem vid en brand trots de eventuella maskinskadorna som kan uppkomma. Detta eftersom en 

stor brand är sämre än skum i maskinen. 

Bränderna som inträffat under 2010 har ofta varit i samband med olika maskinhaverier vilket är 

svårt att förebygga. Vid denna sorts bränder är det främst de skadereducerande installationerna 

som kan vara till hjälp. Det som går att göra för att förebygga brandspridning är att ha en god 

ordning på arbetsplatsen. Eftersom en av de numerärt största bristerna vid brandskyddsronderna 

var just ostädat/oordning är det en viktig punkt att arbeta med.         
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7. Förbättringsområden för brandskydd 
Som tidigare nämnts har brandskyddet utvecklats mycket under de senaste åren men det finns 

fortfarande punkter som behöver ses över. 

7.1 Brandskyddsorganisationen 

För att få en väl fungerande organisation behöver vissa funktioner förtydligas. 

Brandskyddsområdesansvarig och brandskyddsområdessamordnare bör byta namn då dessa är 

onödigt krångliga att komma ihåg. Tjänsternas innebörd behöver dessutom klarläggas då flera 

brandskyddsområdessamordnare inte riktigt vet vad delegationen går ut på. Tjänsterna kan 

tydliggöras både i brandskyddsplanen och under utbildningen för berörd personal. 

7.2 Brandskyddsplanen 

Vid flera tillfällen har det under detta arbete framgått att brandskyddsplanen behöver revideras. 

Planens största brist ligger i att det är få på industrin som egentligen förstår vad den innebär. 

Brandskyddsplanen som den är idag är en pappersprodukt som finns utdelad på hela bruket. De 

flesta i chefsposition har en pärm på sitt rum märkt ”Brandskyddsplan” men frågan är hur de 

brukar den. Brandskyddsplanen ska vara en förklaring av hur det systematiska brandskyddet ska 

bedrivas och inte bara en uppradning av vilka åtgärder och klassningsområden som finns.  

7.3 Brandskyddsronder 

Under kapitel 4.6.5 behandlas de problem som finns kopplade till brandskyddsronderna. Nedan 

följer de åtgärdsförslag som framtagits.  

Eftersom inte alla på bruket förstår skillnaden mellan de två brandskyddsronderna bör någon 

sorts åtgärd vidtas. Genom att slå samman brandskyddsrond bas med en skyddsrond per år 

skulle problematiken med oförståelse av de två olika rondernas innebörd elimineras. Eftersom 

brandskyddsrond plus är så pass olik skyddsronden blir det en enklare övergång om basronden 

inkluderas i skyddsronden då samma punkter av brandskyddet är i fokus. 

Något system kring återkoppling efter ronder bör införas eftersom det idag är en stor brist. För 

att få reda på vad som är åtgärdat efter ronder är återrapportering högst väsentligt. Stora Enso 

Skoghall har ett sanktioneringssystem vilket borde kunna tillämpas i samband med ronder om 

återkoppling inte sker efter flera påminnelser. Exakt hur sanktioneringssystemet ska användas 

bör bedömas från fall till fall. 

7.4 Utbildning 

Utbildningarna som hålls vid bruket är av god kvalitet. Vissa av utbildningarna bör emellertid 

kompletteras med viss information. Utbildningen ”Förebyggande brand”, som behandlas under 

kapitel 4.7.1, bör utökas med mer tillbudsrelaterat material. En brandskyddsområdessamordnare 

menade vid en intervju att personalen i allmänhet primärt inte tänker brandskydd varför det 

kan vara svårt att upptäcka tillbud kopplade mot brand. Om någon till exempel ser en person 

röka inomhus uppfattas det snarare som ett arbetsmiljöproblem än som en potentiell brandrisk. 

Ett större fokus bör därför läggas vid varför brandskyddsbestämmelser finns vid bruket. 

Dessutom bör olika scenarion som kan uppkomma vid arbetsplatsen beskrivas vilket kan skapa 

en större förståelse bland personalen. 
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Utöver ”Förebyggande brand” bör också ”BAM-utbildningen” göras om till viss del. Några av 

dagens brandskyddsområdessamordnare känner sig inte fullt trygga i sin roll då de skulle vilja ha 

mer utbildning i hur de ska agera. ”BAM-utbildningen” är främst till för chefer med 

personalansvar varför utbildningen borde inriktas mot dem. En genomgång av vilka punkter 

som är viktiga att trycka på vid grundläggande brandskyddsutbildning av visstidsanställda bör 

hållas vid ”BAM-utbildningen”.  

7.5 Medvetenhet och information 

För att brandskyddet ska fungera har det nämnts flera gånger att samtlig personal måste 

engagera sig. Personalen måste känna att de gör skillnad när de agerar säkerhetsmedvetet för att 

brandskyddet ska kunna fungera. Om någon ur personalen till exempel rapporterar ett tillbud 

bör arbetsledaren ge feedback för att upprätthålla den goda rapporteringskultur som finns. 

Medvetenheten som skapas måste bevaras genom repetition och information för att inte falla i 

glömska. 
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8. Säkerhet vid Stora Enso Skoghall 

8.1 Säkerheten kommer alltid i första hand 

Stora Enso Skoghall har mottot ”Säkerheten kommer alltid i första hand” och det är det första 

en nyanställd eller entreprenör hör på introduktionsinformationen. Ledningen menar allvar 

med uttrycket och har valt att hålla ett flertal utbildningar för att förbättra säkerheten. 

Problematiken som är kopplat till vissa av utbildningarna är närvaroantalet. Vid 

organisationsförändringen som skedde under 2009 skulle Stora Enso Skoghall effektiviseras. Vid 

effektiviseringen flyttades utbildningsanmälan från personalavdelningen till en centralt belagd 

sektion kallandes ”Stora Enso-skolan”. Istället för att varje avdelningschef var ansvarig för att 

anmäla sina medarbetare till respektive utbildning blev varje anställd själv ansvarig. Viss 

problematik med anmälan har uppkommit på industrin på grund av ett dataprogram som för 

nybörjare kan verka mindre användarvänligt.    

8.2 Utbildningar 
Stora Enso Skoghall satsar en hel del på utbildningar för att höja säkerhetsmedvetenheten på 

både medarbetare och entreprenörer. Nedan följer en sammanställning av de utbildningar som 

initierats på bruket. 

8.2.1 SSG-entré 

Utbildningen är till för entreprenörer runt om i hela Sverige. Det är en interaktiv 

säkerhetsutbildning som har utvecklats av 34 bruk inom massa- och pappersindustrin (SSG, 

2010). Utbildningen är främst till för att kunna korta ner alternativt ta bort 

säkerhetsutbildningar vid pappersbruk. Vid Stora Enso Skoghall valdes att utöver denna 

utbildning även ha en lokal skydds- och säkerhetsinformation. Innehållet i utbildningen är 

uppdelad på sex delar; generella regler, arbetsmiljö, riskberedskap, utrustning, miljö samt 

certifiering. 

8.2.2 Skydds- och Säkerhetsinformation 

Stora Enso Skoghall arbetar med en skydds- och säkerhetsinformation som är skräddarsydd för 

verksamheten. Den interna säkerhetsingenjören är ytterst ansvarig för utbildningen vid 

industrin. I dagens läge är utbildningen densamma för entreprenörer som för nyanställda men 

det pågår ett arbete för att dela på dessa. Utbildningen innehåller i dagsläget en inspelad 

introduktion till Skoghalls bruk av den verkställande direktören. I videon poängterar VD hur 

viktig säkerheten vid industrin är och att säkerheten alltid kommer i första hand. I 

informationen återfinns även hur verksamheten på Stora Enso bedrivs, vilken omsättning 

företaget har samt vilka marknadsprodukter som är producerade av Stora Enso Skoghalls 

kartong. Vad som också tas upp under informationen är tillvägagångssätten kring arbetstillstånd, 

brandfarliga heta arbeten samt första hjälpen i form av nöd- och ögondusch. Till viss del 

behandlas också larm och en genomgång över hur utrymningsplanen är utformad ges. För 

entreprenörer kräver Stora Enso Skoghall ett repetitionsintervall på ett år men för egen 

personal finns inget sådant krav.   

Entreprenörer har uttryckt att utbildningen tar för lång tid varför ett arbete med att korta ner 

utbildningen nyligen initierats. Att korta ner den allmänna utbildningen och istället ha en mer 
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processpecifik utbildning vid områden med större riskkällor kan vara ett sätt att utesluta onödig 

information utan att minska säkerhetsmedvetenheten. 

8.2.3 SSG- säkerhetskörkortet 

SSG- säkerhetskörkortet blev en effekt av tidigare delen av 2010 års olycksfrekvens. Flera andra 

pappersindustrier har haft samma utbildning och de har rekommenderat denna till Skoghalls 

bruk. I utbildningen får deltagaren information kring arbetsmiljölagstiftningen. Dessutom tas 

risker på arbetsplatsen upp samt hur de kan förebyggas och eventuellt åtgärdas vid en olycka 

(SSG 2010). Utbildningen är webbaserad och användarvänlig då den endast innehåller 

kryssfrågor. Den obligatoriska utbildningen genomfördes av 92 % inom det begränsade 

tidsintervallet vilket är en bra uppslutning.  

8.2.4 Tänk säkerhet först 

Utbildningen ”Tänk säkerhet först” var ytterligare en åtgärd till följd av olycksfallsstatistiken 

under 2010. Bara under juli månad skedde fem olyckor med sjukfrånvaro som följd varför 

utbildningen, som egentligen skulle genomföras under 2011, tidigarelades till hösten 2010. 

Utbildningen är uppdelad i fyra delar. Första delen handlar om hur människans hjärna reagerar 

på risker. Vardagsrisker som ofta nonchaleras behandlas varpå dessa projiceras till arbetsplatsen. 

Andra delen handlar om risker med verksamheten där olycksstatistik presenteras och förklaras. 

Utöver detta behandlar även andra delen olycksorsaker till vissa av olyckorna för att motverka 

att händelsen uppkommer igen och att personalen som utbildas ska förstå sin egen roll i 

olycksförloppet. Tredje delen handlar om lagar och regler, där föreläsaren belyser de lagar som 

är relevanta samt går igenom lokala säkerhetsregler. Den fjärde och avslutande delen är ett 

praktiskt moment där utbildningsgruppen går runt på sin egen arbetsplats och gör en 

riskidentifiering. Målet med detta är att personalen ska kunna använda sina kunskaper kring 

riskidentifiering även i sitt dagliga arbete. Hela utbildningen präglas av att personalen som 

genomför utbildningen får göra egna uppgifter för att visa att de förstått varje delmoment. 

8.3 Att bygga en god säkerhetskultur 
Säkerhetskultur har blivit ett populärt uttryck som ofta används för att beskriva en organisations 

säkerhet. Reason (1997) har skapat en guide till hur en bra säkerhetskultur skapas. Guiden 

bygger på att hela organisationen ska uppfylla fem kriterier. Organisationen bör vara 

informerad om vilka risker som de kan utsättas för och målet ska vara att skapa en 

lägesuppfattning hos hela personalen. Strävan för organisationen bör vara att samtliga brister 

rapporteras för att undvika olyckor. Efter en olycka är det viktigt att företaget letar efter vad 

som orsakat olyckan, inte vem som är ansvarig. Skulle syndabockar utpekas efter olyckor skulle 

den rapporterande kulturen försämras avsevärt. Om en bra säkerhetskultur ska fungera i 

längden måste den kunna adaptera sig efter förändringar som uppkommer. Dessutom ska 

organisationen hela tiden ha viljan att lära sig nytt för att utvecklas. Wright (2002) menar också 

att en bra säkerhetskultur inte skapas genom att ledningen delar ut uppgifter till anställda att 

upprätthålla säkerheten. Det är också viktigt att ledningen agerar säkert och visar ett 

beteendeexempel för resten av personalen. 

8.4 Tillbudsrapportering 
Stora Enso använder idag ett program som heter PIA (Pappersindustrins Informationssystem 

om Arbetsmiljö) vid tillbudsrapportering. PIA är ett användarvänligt system med de viktigaste 
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rapporteringspunkterna som görs direkt i datorn utan inloggning. Programmet är konstruerat 

för att en viss anonymitet för rapporteraren ska finnas då denne skriver in sitt namn i rapporten 

men förblir anonym för de allra flesta på bruket. Fler fördelar med PIA är att alla som har en 

inloggning till systemet kan se vilka tillbud andra bruk har haft. Detta kan vara fördel om ett 

bruk till exempel ska investera i en ny maskin. Om det finns en annan industri som har haft 

tillbud kopplade till en liknande maskin kan dessa eventuella tillbud förebyggas vid bruket som 

vill investera i den. 

På Stora Enso Skoghall har PIA använts sedan 2009. Allvarligare tillbud från tidigare år är också 

inlagda för att möjligen hjälpa andra bruk att förebygga bort dessa. Från det tidigare systemet då 

personalen fyllde i ett papper som skickades till företagshälsovården för vidare bearbetning har 

hanteringen enligt brukets huvudskyddsombud försnabbats avsevärt. På industrin finns en liten 

brist i återkoppling, flera tillbudsutredare utvecklar sina utredningar och åtgärdsförslag 

otillräckligt. Stora Enso Skoghall har nu tagit tag i problemet genom att låta experter i form av 

arbetsställets huvudskyddsombud och skyddsingenjören hjälpa till vid utredning av större 

tillbud eller olycka.   

Idag får chefer och skyddsombud utbildning i PIA-systemet. Övrig personal vid industrin har 

fått en genomgång av hur systemet fungerar och var olika saker ska skrivas in i formulären. 

Utbildningen som chefer och skyddsombud får är till för att få en blick över hur utredningar 

och åtgärdsförslag skrivs in i systemet.  

8.5 Säkerhet – produktion 
Säkerhetsarbete på ett företag som Stora Enso Skoghall interagerar alltid med produktionen. 

Har företaget stränga säkerhetsregler tar olika arbeten längre tid än om de utförts mindre 

säkerhetsbenäget och vice versa. Vid ett större tillbud eller olycka skärps ofta 

säkerhetsmedvetenheten hos personalen som varit närvarande varpå arbeten genomförs säkrare. 

Därför, om inga olyckor sker på lång tid, kan personalen börja agera mer riskfyllt eftersom 

medvetenheten kring vad som egentligen kan hända är lägre. Detta fenomen kallas av Reason 

(1997) ”unrocked boat” och fungerar enligt Figur 5. 

 

Figur 5: Fenomenet "unrocked boat" visualiserat 
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Figuren visar att i takt med att produktionen ökar så minskar säkerheten, men om en negativ 

händelse inträffar trappas säkerheten istället upp. Det är viktigt att hela tiden hålla 

medvetenheten hög hos personalen för att större olyckor ska undvikas. Något som inte bör 

blandas ihop i sammanhanget är plötsliga händelser och gradvisa förändringar. Ofta om en 

olycka sker har säkerhetssystemet utmanats för länge och i för stor grad vilket leder till att 

brister. Detta präglar en produktionsindustri där tiden hela tiden är knapp och där människor 

hela tiden utsätts för stress. Vid Stora Enso Skoghall finns ett bra exempel på hur konsekvenser 

kan eskalera vid uteblivande av olyckor. Exemplet finns under kapitel 6.1, ”Brand i beläggare 

22”. 

Inte bara medvetenheten hos individer ökar vid olyckor utan också organisationens säkerhet 

förbättras. Efter en olycka vidtas ofta en åtgärd för att undvika att händelsen inträffar igen. Vid 

Stora Enso Skoghall är arbetet för att öka dagens säkerhetsmedvetenhet ett bra exempel. Fler 

utbildningar har tillkommit under året (2010) efter att många olyckor skett vid industrin. Stora 

Enso Skoghall ser detta som en åtgärd mot fortsatt förhöjd olyckssiffra vid industrin. I stort sett 

varje tillbud som rapporteras följs av någon sorts åtgärd vilket ger lägre dalar i kurvan vilket gör 

att produktionen kan fortgå utan större olyckor.   

8.5.1 Effektiviseringens påverkan på säkerheten 

Om bemanningen dras ned på ett företag samtidigt som produktionsmålen är desamma 

behöver personalen jobba snabbare och hårdare än innan. En effekt av detta kan vara att 

säkerheten börjar komma i andra hand. De flesta som arbetar vid industrin har fått för sig att 

allt måste gå fort att genomföra. Detta medför att tankar kring säkerhet kanske inte alltid blir 

prioriterade varpå olyckor kan hända. Under flera större möten vid industrin har 

sektionschefen för arbetsmiljö och verksamhetsutveckling uttryckt sin oro över detta. Under 

mötena går informationen ut till flera högt uppsatta chefer. Det viktigaste är att de för 

informationen vidare nedåt i organisationen för det är allt som oftast personal som arbetar på 

golvet som utsätts för de största riskerna. 

8.6 Rutinarbete 
Med dagens komplicerade processutrustning behövs många barriärer för att hålla olyckan borta. 

Barriärer kan förkomma både som hårda och mjuka, hårda som i fysiska hinder och liknande 

eller mjuka som i rutiner. Det är viktigt att ha en bra blandning av de båda. Om en olycka 

ändå skulle uppstå har händelsen kommit förbi samtliga barriärer på ett eller annat sätt. Detta 

fenomen liknas vid Reasons (1997) Schweizerostmodell. Schweizerostmodellen illustreras i 

Figur 6 och visar att ingen barriär är felfri varför det ska finnas många barriärer för att undvika 

en olycka. 
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Figur 6: Schweizerostmodellen enligt James Reasons (1997) grundmall  

 

De svåraste barriärerna att få att fungera är de mjuka. Att få en rutin att fungera på samma sätt 

som ett fysiskt hinder kräver omfattande implementeringsarbete av säkerhetsavdelningen. En 

rutin kan inte fungera fullt ut om inte alla förstår varför den är framtagen. För att rutiner och 

liknande ska fungera behövs en god säkerhetskultur på företaget där personalen tar in 

information, sprider den vidare och agerar efter den.  

Brandrelaterade rutiner som finns vid industrin är främst de som innefattar brandfarliga heta 

arbeten eller diverse förvaringsrutiner. Rutinerna för brandfarliga heta arbeten fungerar i de 

flesta fall då flera personer ofta är inblandade i dessa procedurer. En bakomliggande anledning 

till varför rutinerna fungerar är utbildningsgraden hos utförarna då de ofta vet vilken risk det 

innebär att utföra brandfarliga heta arbeten. För att få utföra dessa arbeten på industriområdet 

krävs ofta en brandvakt och ett speciellt tillstånd utfärdat av behörig personal. Personalen som 

genomgått utbildningen för brandfarliga heta arbeten vet vad konsekvenserna kan bli av 

oaktsamhet, vilket kan vara en faktor som påverkar säkerheten i utförandet. 

Förvaringsrutiner och instruktioner som finns är inte lika vedertagna som de för brandfarliga 

heta arbeten. De rutiner som finns riktar sig mot olika förvaringsalternativ för brännbart 

material. En rutin handlar om uppställning av brännbart material mot väggen. Syftet med 

rutinen måste kommuniceras ut i organisationen för att den ska få förståelse för varför inget 

brännbart material ska stå intill väggar och liknande. Om denna inte följs är redan ett av hålen i 

Schweizerostmodellen genomträngt och konsekvenserna ökar radikalt vid en eventuell brand.  

En annan förvaring är avlastning av flis och bark på industriområdet. Både flis och bark är 

potentiella brandkällor varför rätt lokalisering av dessa är vital. Barken är speciellt viktig att 

förvara säkert då det har förekommit fall där bark har självantänt. Engström menar i Berlins 

(2009) artikel ur Allehanda att en självantändning kan ske på grund av organiska processer i 

stacken. Dessutom ökar sannolikheten ytterligare under sommarhalvåret på grund av värmen.  

För att öka medvetenheten kring rutiner behövs utbildning runt dessa. En genomgång av de 

viktigaste rutinerna under utbildningen ”Förebyggande brand” vore att rekommendera.   
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9.  Förbättringsarbete för säkerhet 
I Bilaga f finns olycksstatistiken från och med 1974 och i den syns tydligt att olyckorna har 

minskat drastiskt vid industrin över åren. Med årets (2010) olycksstatistik har den nedåtgående 

trenden övergått till en uppåtgående. För att motverka ytterligare uppåttrend har flera 

utbildningar startat och flera chefer har uttryckt oro över statistiken till sin personal. Det finns 

ingen tvekan om att industrin vill få ner olycksstatistiken igen och några saker som är viktiga att 

tänka på kommer redovisas under detta kapitel 

9.1 Processpecifik utbildning 

För att ytterligare minska sannolikheten för olyckor bör en mer processpecifik utbildning 

upprättas för de avdelningar där riskfyllda processer pågår. Vid den allmänna skydds- och 

säkerhetsinformationen tas generella regler för hela fabriken upp, men inget om vilka egentliga 

risker som finns ute på industrin. Vid entreprenörsarbete eller interna arbeten bör en 

riskinformation ske innan arbetet påbörjas. 

9.2 Effektivisering 

Som tidigare nämnts har Stora Enso Skoghall nyligen genomfört en effektivisering. Som en 

följd av detta måste mindre personalstyrka genomföra samma uppgifter som tidigare. Detta kan 

medföra en viss stress för personalen som är medveten om nedskärningarna vilket kan resultera 

i att vissa arbeten utförs mindre säkert. För att motverka detta måste cheferna poängtera att 

tiden som det tar att genomföra ett arbete inte är relevant utan att det är viktigare att 

genomföra arbetet på ett säkert sätt. 

9.3 Tillbudsrapportering 

Tillbudsrapporteringen har blivit mycket bättre sedan Stora Enso Skoghall började använda 

PIA, men fortfarande finns vissa brister i främst rapporteringskulturen. Vissa ur personalen har 

fått fel bild av vad tillbudsrapportering är till för. De anser att om ett tillbud anmäls är det som 

att uppge att någon har gjort fel. I och med detta används tillbudsrapportering som ett sorts hot 

hos vissa ur personalen. Vid personalträffar eller liknande bör en genomgång av syftet med 

tillbudsrapportering genomföras för att ytterligare förbättra rapporteringskulturen. 

9.4 Rutiner 

För att få rutiner att fungera behöver berörd personal veta syftet med rutinen. Som det är idag 

tillsätts många rutiner utan något större implementeringsarbete. För brandrelaterade rutiner bör 

en genomgång göras under den obligatoriska utbildningen ”Förebyggande brand”. 

9.5 Frekvent förbättring av säkerheten 

För att undvika att fenomenet ”unrocked boat” inträffar bör små förbättringar av säkerheten 

vid olika avdelningar ske ofta. Detta kan exempelvis bestå i en repetition av 

säkerhetsutbildning, samtal om säkerhet under personalträffar eller en tillsättning av någon hård 

barriär i processen. 

9.6 Att bygga en bra säkerhetskultur 

Stora Enso Skoghall uppfyller i viss utsträckning alla de kriterier som Reason (1997) nämner. 

De tidigare punkterna under detta kapitel beskriver dock att flera av dem behöver förbättras, 

exempelvis tillbudsrapporteringen. I enlighet med Wrights (2002) måste dessutom alla chefer 
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visa sin underställda personal hur viktig säkerheten är. Börjar chefer arbeta utan att tänka 

säkerhetsmässigt kommer resten av personalen följa detta och därför måste cheferna inse vilket 

inflytande de har i personalens synsätt. 
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10. Diskussion 
Stora Enso Skoghall utövar ett gott systematiskt brandskyddsarbete, men det finns ett antal 

brister. Det som främst behöver förbättras är personalens syn på brand och brandskydd i 

allmänhet. Medvetandegraden hos en del av personalen måste öka för att ett fungerade 

systematiskt arbete ska kunna utföras. En återkommande brist som identifierades under 

ronderna var oordningen vid arbetsplatsen som troligen grundar sig i att personalen inte inser 

hur oreda kan förvärra brandspridning eller försvåra en utrymning. Vad som också kan kopplas 

till medvetenhet kring brand är rutinen kring förvaring av brännbart material. Om personalen 

vid industrin får en större insikt i varför förvaringsrutinen tillämpas följs den troligen i större 

utsträckning. Att göra en åtgärd på brandskyddet utan att kommunicera ut denna eller skapa 

den medvetenheten som krävs för att den ska hjälpa är inget annat slöseri med resurser. För att 

skapa denna måste Stora Enso Skoghall visa vad som kan hända vid ett större brandtillbud och 

vad som kan tänkas förorsaka detta. 

Organisationen kring brandskyddsronderna är också något som har utgjort ett problemområde. 

Som tidigare poängterats har det funnits en hel del brister kring återkopplingen efter en 

genomförd rond. En anledning till detta är att få vet skillnaden mellan de ronder som 

genomförs och hur viktiga de är för att upprätthålla en säker arbetsplats. Om inga åtgärder 

vidtas mot detta kan det resultera i att samma brister återkommer årligen vilket slutligen kan 

leda till ett större brandtillbud. Vidare är de två ronderna som utförs idag bra till sitt innehåll, 

men alltför få vet skillnaden mellan dem. Rondernas innehåll bör förtydligas eller så bör någon 

sorts omorganisation med ronderna genomföras för att öka förståelsen. Omorganisationen som 

föreslås tidigare i arbetet om att lägga ihop basronden med en skyddsrond per år bör ses över. 

Det blir på det sättet enklare för framför allt de verksamhetsansvariga.  

Ytterligare en punkt som är viktig att ta upp är att de med ansvar för brand bör få en rimlig 

utbildning i proportion till sitt ansvar. Idag menar flera av industrins 

brandskyddsområdessamordnare att de har för liten kunskap för att kunna genomföra sina 

uppgifter fullt ut. Då samtliga chefer med personalansvar får BAM-utbildningen bör denna 

inkludera en del kring hur ett systematiskt brandskyddsarbete faktiskt bedrivs. 

Att olycksstatistiken gått upp året efter en effektivisering är troligen inte bara en slump utan 

kan grunda sig i personalnedgången som skett. Stora Enso Skoghall bör se över hur 

effektiviseringen har påverkat olycksstatistiken. Efter de olyckor som varit under året (2010) 

har flera olika åtgärder företagits. Två av dessa åtgärder har varit i form av större utbildningar 

som initierats och dessa kommer förhoppningsvis bidra till att öka medvetenheten kring vad 

som kan hända i olika situationer. För att behålla medvetandegraden hos personalen är det 

viktigt att informationen som förmedlats vid utbildningarna kontinuerligt repeteras eller på 

annat sätt underhålls. Om inte åtgärderna som nu verkställts påverkar statistiken positivt bör 

detta ses som ett kvitto på att personalnedgången kan ha varit för stor för att hålla säkerheten på 

en acceptabel nivå. Vid en eventuell framtida effektivisering bör ledningen se tillbaka på 

nuläget och överväga om samma produktionshastighet kan hållas utan att säkerheten blir 

lidande. 
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11. Slutsats 
Att Stora Enso Skoghall bedriver ett bra brandskyddsarbete råder det inga tvivel om. 

Rapporten har å andra sidan behandlat en utvärdering av det systematiska brandskyddet och 

har därför fokuserats på att få fram olika objekt som går att förbättra. De saker som går att 

förbättra kopplat till det organisatoriska brandskyddet är främst att få arbetsstyrkan vid industrin 

att förstå hur arbetet med brandskydd går till. Genom att förstå hur arbetet går till nås också en 

ökad förståelse för tillkomsten av en rutin, varför brandskyddsronder genomförs samt varför det 

är viktigt att åtgärda de punkter som uppkommit på ronderna. Självklart är det många som 

förstår att brandskyddsarbetet är viktigt, men för att alla ska ta åt sig av informationen fordras 

ett större implementeringsarbete. 

Det är viktigt att utbildningarna som sker i samband med brand och säkerhet kontinuerligt 

uppdateras för att säkerställa att bra och relevant information ges ut. Som det ser ut idag finns 

det flera utbildningar som tillhandahåller en del oväsentlig information och borde därför 

uppdateras. 

Efter det gångna årets (2010) olyckor har många åtgärder vidtagits. Flera av dessa vidtagits för 

att skapa en större medvetenhet hos personalen. Dessutom har åtgärder som har med 

vidarebefordring av information att göra utförts. Det är viktigt att den information som 

förmedlas under utbildningarna och andra tillfällen är aktuell. Genom att repetera och 

informera om nya säkerhetsrelaterade bestämmelser kommer sannolikheten för att den inlärda 

informationen försvinner minimeras.  
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a. PIA-rapporter 
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b. Rapportmall särskild brandskyddsrond 
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c. Kontrollista riktad brandskyddsrond plus 
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d. Kontrollista riktad brandskyddsrond bas 
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e. Riktlinjer för det systematiska brandskyddet 
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f. Olycksfallsstatistik 1974-2010 
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g. Frågeunderlag vid intervju med brandskyddsområdessamordnare 
 

Frågor till verksamhetsansvarig: 

 Hur länge har du jobbat här? 

 

 Hur länge har du haft ansvar för brandfrågor? 

 

 Du har stött på flera brandskyddsansvariga, hur har skillnaden varit? 

 

 Hur tycker du att organisationen kring brand fungerar, vet alla vem som är 

brandskyddsområdessamordnare, vet alla sina roller osv.? 

 

 Känns det bra att vara ansvarig för dessa? 

 

 Hur arbetar du kring brandfrågor? 

 

 Om ett problem hittas vid en brandskyddsrond, hur går du vidare med det? 

 

 Vet du skillnaden på de två brandskyddsronderna som gås på bruket? 

 

 Har ni haft något större tillbud kopplat till brand? 

 

 Finns det något som du skulle vilja förändra med brandskyddet? 

 

 Känner du att det finns folk som har mer ansvar än de borde ha här på fabriken? 

 

 Om du ser ett tillbud som kan påverka utgången vid en eventuell brand, ingriper du 

då? 

 

 Finns det något område enligt dig där fler tillbud kopplat till brand uppkommer? 

 


