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Brandskyddspolicy  
Brandskyddspolicyn är upprättad av ETC Bygg år 2021. 
 
 
Skyldighet enligt lag 
Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor i kraft, denna lag ersätter tidigare 
Räddningstjänstlagen. 
 
Lagen innebär bl.a. att ETC Bygg i egenskap av fastighetsägare ska: 

- arbeta systematiskt med brandskydd 
- göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna 
- vara förberedda om olyckan skulle vara framme 
- informera de boende om utrymningsvägar 
- hålla god ordning och reda i gemensamhetsutrymmen 

 
ETC Bygg vill även informera medlemmarna om vissa skadebegränsande åtgärder som  
kan vidtas om olyckan skulle vara framme. 
 
Systematiskt brandskyddsarbete 
ETC Bygg har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att: 

- genomföra egenkontroll av brandsäkerheten i fastigheten var 3:e månad 
- genomföra en årlig brandskyddsinspektion/rondering 
-  vi har en tydlig ansvarfördelning kring SBA. 
- SBA-ansvarig säkerställer att brandskyddsinstallationer underhålls årligen, tex 

handbrandsläckare, rökluckor, nödljus/hänvisningsarmaturer 
- portvakter regelbundet inspekterar portuppgångar och allmänna utrymmen 
- säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade 
- informera de boende om de brandskyddsregler som gäller 
- verka för att hyresgästerna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse  

så att alla kan bidra till en god säkerhet. 
 
Vilket ansvar har fastighetsägaren?  
Fastighetsägaren har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket 
finns beskrivet i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps allmänna råd (2004:3) om 
systematiskt brandskyddsarbete, samt att till exempel definiera vilket ansvar som åligger 
hyresgästen respektive fastighetsägaren.  
 
Rökluckor  
Fastighetsägaren ansvarar för att rökluckorna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade. 
Rökluckornas funktion är att ventilera ut brandgaser från trapphuset. Gaserna kan också 
ventileras ut genom vanliga öppningsbara fönster som alternativ till röklucka.  
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Stigarledningar  
I byggnader över åtta våningar ska stigarledningar finnas. Stigarledningarna används av 
brandförsvaret för att underlätta vid en insats genom att snabbt få brandvatten till 
våningsplanen. Fastighetsägaren ansvarar för att stigarledningarna underhålls, testas 
regelbundet och är väl skyltade.  
 
Lägenhetsdörrar  
Fastighetsägaren ansvarar för att lägenhetsdörrarna sluter tätt så att eventuell rök inte sprids till 
trapphuset och in i andra lägenheter. Varje lägenhet är en egen brandcell som ska motstå brand 
och rök i 60 min och dörrar skall hålla brand och rök ute i 30 min (vilket motsvarar 60 min mellan 
lägenheterna). Detta gäller dörrar i fastigheter byggda ungefär efter 60-talet. I äldre fastigheter är 
brandskyddet på dörrarna vanligtvis 15 min på grund av dåtidens brandskyddsregler.  
I bostadsrättsföreningar kan ansvarsförhållandet vara annorlunda då ansvaret för dörren ofta 
ligger hos bostadsrättsinnehavaren.  
 
Annat byggnadstekniskt brandskydd  
Fastighetsägaren ansvarar till exempel för att dörrstängare mot vind och källare fungerar.  
 
Framkomlighet för brandförsvaret  
Fastighetsägaren ansvarar för att brandförsvaret har möjlighet att komma fram till fastigheten. 
Eftersom utrymning ibland måste ske via balkong eller fönster, finns det ofta särskilda 
räddningsvägar i anslutning till fastigheten. Dessa är till för att brandbilarna ska kunna komma 
fram och bistå med utrymning och släckinsats. Det är viktigt att räddningsvägarna är 
framkomliga, väl uppmärkta och fria från hinder samt att de hålls snöröjda under vintern. 
Containers, låsta bommar eller tillfälligt parkerade bilar får inte bli ett problem i en akut situation. 
Fastighetsägaren kan inte ta bort en räddningsväg såvida man inte bygger om huset och kraven 
på räddningsvägar därmed ändras. En ändring behöver bedömas från fall till fall.  
Utrymning med hjälp av brandförsvarets utrustning kan förekomma för fastigheter upp till åtta 
våningar. Hus som är högre ska ha brandsäkra trapphus.  
En öppen container ska normalt stå minst sex meter från fasaden. En stängd container ska 
normalt stå fyra meter från fasaden. 
  

 


