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Riktlinjer för brandskyddsarbetet inom Kungl. Konsthögskolan 
Inledning 
 
Dessa riktlinjer gäller för hela Kungl. Konsthögskolan i tillämpliga delar.  
Vissa verksamheter kan behöva åtgärder utöver vad som anges i dessa riktlinjer. 
 
Kungl. Konsthögskolan bedriver verksamheter som berör många individer. En brand i en av våra lokaler 
kan därför medföra allvarliga konsekvenser för många såväl inom som utanför lärosätet. 
Det är därför av ytterst vikt att vi arbetar aktivt med brandskydd i enlighet med Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) rekommendationer om Systematiskt Brandskyddsarbete, lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt andra lagar och förordningar som reglerar brand- och 
utrymningssäkerhet.  
Det systematiska brandskyddsarbetet ska omfatta all verksamhet som bedrivs vid Kungl. Konsthögskolan 
samtliga verksamheter. 
 
Övergripande mål med det systematiska brandskyddsarbetet 
 

• Ingen människa ska komma till skada eller omkomma. 
• Ingen verksamhet ska drabbas av allvarlig     

driftstörning p.g.a. brand i lokaler som nyttjas av Kungl. Konsthögskolan. 
• Våra lokaler, maskiner och annan egendom ska skyddas och förvaltas.  

 
Organisation 
 
Mål 

• Alla medarbetare ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i verksamheten. 
• För att kunna upprätthålla en hög brandskyddsnivå är det viktigt att brandskyddsarbetet bedrivs 

aktivt på varje arbetsställe.  
• Att det förekommer en brandskyddsorganisation med en tydlig ansvarsfördelning och aktivt 

ledarskap 
 
Verksamheten ska organiseras så att det tydligt framgår vem som har ansvar för brandsäkerheten på varje 
nivå. Alla medarbetare inom Kungl. Konsthögskolan ska känna till hur och av vem brandskyddsfrågorna 
hanteras. 
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Utbildning 
 
Mål 

• Alla medarbetare ska kunna förebygga bränder genom kunskap om brandrisker på arbetsstället.  
• Alla medarbetare ska känna till hur utrymning ska genomföras.  
• Alla medarbetare ska kunna hantera brandredskapen.  
• Kunskapen ska upprätthållas genom återkommande och regelbundna utbildningar. Utbildningarna 

kommer erbjudas i både digital och praktisk form. 
 
I första hand ska bränder hindras från att uppstå. Det kräver kunskap om de brandrisker som är förknippade 
med verksamheten på arbetsstället.   
Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner till utrymningsvägarna, 
förstår att utrymma innan kritiska situationer uppstår, samt kan bistå de som behöver hjälp med 
utrymningen. För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs, kunskap och vana i att hantera 
brandredskapen.  
 
Dokumentation 
 
Inom varje verksamhet ska brandskyddet finnas väl dokumenterat. Dokumentationen ska beskriva hur 
brandskyddet är ordnat inom den aktuella verksamheten och upprättas enligt Räddningsverkets 
författningssamling SRVFS 2004:3 som rör Systematiskt brandskyddsarbete. 
 
Av dokumentationen ska bl.a. framgå: 
• den lokala brandskyddsorganisationen med ansvarsfördelning. 
• beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.  
• drifts- och underhållsrutiner för de tekniska brandskyddsåtgärderna. 
• lokala brandskyddsregler, gällande t ex tillfällig övernattning, rökning, brandfarlig vara, kemikalier och 

dess hantering. 
• uppföljnings- och kontrollrutiner av brandskyddsarbetet. 
• rutiner för information om brandskyddet inom verksamheten/organisationen. 
• att utrymningsplaner utförda enligt angiven standard finns på aktuella anläggningar. 
• plan för utbildning. 
• övningsrutiner. 
• rutiner för att revidera dokumentationen. 
• övrigt av vikt för att beskriva brandskyddet.  
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Byggnadstekniskt brandskydd 
 
Mål 
Byggnader som utnyttjas av Kungl. Konsthögskolan ska tekniskt vara utförda så att personskador till följd 
av brand förhindras samt att driftstörningar till följd av brand begränsas. 
Byggnader och lokaler ska vara utförda så att ett gott försäkringsskydd (Verksamhetsförsäkring från 
Kammarkollegiet) kan erhållas till rimlig kostnad. 
 
Lagstiftning och regelverk inom området anger den lägsta nivå på brandskyddet som kan godtas för att inte 
riskera människoliv och skada på tredje man. För att förhindra stora skador på egendom samt omfattande 
störningar i verksamheten är denna nivå ofta otillräcklig.  
 
Fastställd av rektor 2021-03-15 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


