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Trovärdig kunskapsorganisation       
 och opinionsbildare 



Anders Bergqvist
Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen
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Under 2017 befäste vi ytterligare vår roll 
som en allmännyttig, oberoende organisation 
som baserar vår verksamhet på kunskap.
Vi fortsatte till exempel att stärka vår ut-
bildningsverksamhet, beslutade att inrätta en 
Forskarskola inom brandsäkerhetsområdet 
och intensifierade vårt press- och opinions-
arbete. Vi driver nu på för att få till stånd en 
lagstadgad tredjepartskontroll i byggprocessen.  

Vår nutid präglas av en snabb och innovativ 
teknikutveckling som går allt fortare. Utveckling 
kommer att innebära såväl nya möjligheter till 
skadepreventiva lösningar som nya potentiella 
brandrisker. I en allt mer komplex och rörlig 
omvärld behöver nya förhållningssätt till kunskap 
utvecklas och vår interaktion och kommunikation 
förändras.  

Vi syns och hörs
Under 2017 gjorde vi vår röst att hörd i viktiga 
frågor. Brandskyddsföreningens opinionsarbete 
har de senaste åren varit inriktat mot brandsäker-
het i boendemiljö och vikten av brandsäkerhet i 
det hållbara byggandet med fokus på energipro-
duktion, energilagring och energianvändning. Ett 
intensifierat proaktivt opinions- och pressarbete 
under året har gett resultat med en väsentligt 
ökad synlighet i media som följd - och ett stort 
gensvar från intressenter och beslutsfattare. 

Nu arbetar vi intensivt för att få till stånd en 
lagstadgad tredjepartsgranskning av brandsäkerhe-
ten i byggprocessen och i samband med branden 
i Grenfell Tower har vårt ställningstagande fått 
stort genomslag inom den politiska styrningen.

Samarbeten som skapar värde
Brandskyddsföreningens kunskapsinriktade verk-
samhet vilar på tre ben; Normer, certifiering samt 
olika skadepreventiva produkter och tjänster, 
som alla är till gagn för näringsliv, samhällsaktörer, 
yrkesutövare och privatpersoner.

Vårt skadepreventiva arbete sker ur ett brett 
perspektiv och utgår från visionen om ett brand-
säkrare Sverige. Arbetet sker i samarbete med 

försäkringsbolagen vars bidrag möjliggör vårt sto-
ra opinions-, lobbying- och informationsarbete för 
att öka kännedomen om brandsäkerhet och lyfta 
frågan som ett betydande samhällsproblem. 

Kärnan i den skadepreventiva verksamheten byg-
ger på att skapa gemensamma värden för både 
Brandskyddsföreningens intressenter och för hela 
samhället.  För att uppnå detta sker det arbetet 
i samarbete med riskingenjörer, skadereglerare 
och experter på miljö och teknik från försäkrings-
bolagen, som deltar i vårt utvecklingsarbete av 
regelverk och normer. 

Bidragen från försäkringsbolagen skapar grunden 
för ett långsiktigt och uthålligt arbete med skade- 
prevention inom brandsäkerhetsområdet och 
möjliggör också samordning av tekniska krav inom 
brandsäkerhetsområdet och därmed konkurrens-
neutralitet inom område. 

Tydlig och stark aktör
Samarbete är nyckeln för att hantera de utma-
ningar som vi står inför, det sker i nätverk där de 
inblandade får större värde än den kraft som varje 
enskild aktör lägger in. Ingen enskild organisation 
har all nödvändig kompetens, vi måste samverka 
för vinna-vinna effekter. Värdet skapas
i gränsytorna mellan organisationer.

Vår strävan framöver är att våra medlemmar och 
vår omvärld ser Brandskyddsföreningen som en 
stark och kompetent aktör som skapar framti-
dens brandsäkrare Sverige. Med energi, själv-
förtroende och ett samlat och starkt varumärke
i ryggen möter vi 2018 års utmaningar. 



En effektiv och relevant
organisation möjliggör
samhällsnytta



Lena Lind VD,
Brandskyddsföreningens Service AB,
Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB
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Många företag, organisationer och myndigheter 
vill samarbeta med Brandskyddsföreningen. 
Våra mötesytor vidgas i samband med att verk-
samheten växer och blir allt mer komplex och 
diversifierad. Under 2017 har Brandskydds-
föreningen fortsatt att utvecklas för att möta 
omvärldens förväntningar och bli ännu mer 
sammanhållen och effektiv i vårt nätverksarbete.
  
Vårt samlade arbete bidrar till stor nytta och spän-
ner över stora delar av samhället. Det finns intres-
senter som ena dagen möter oss genom Brand-
forsk, andra dagen genom Heta Arbeten® eller vår 
restvärderäddning. De kan samtidigt se oss i rollen 
som opinionsbildare i frågor såsom behovet av en 
tredjepartskontroll vid byggprocesser eller brand-
säkerhet i boendemiljö. 

Kunskap om brandsäkerhet är grunden för all vår 
verksamhet, såväl i opinionsarbetet som i affärsre-
lationerna. Kunskap bygger förtroende. Vi driver 
omfattande skadepreventiv och skadereducerande 
verksamhet i form av ett kvalificerat norm- och 
standardiseringsarbete, utbildnings- och seminarie-
verksamhet, kommunikationskampanjer, produktion 
och försäljning av förlagsprodukter och webbut-
bildning, restvärderäddning, Heta Arbeten®, besikt-
nings- och certifieringsverksamhet samt ett flertal 
samverkansprojekt där vi bidrar med kvalificerad 
brandteknisk kompetens. 

Normer och certifieringar
Den stora bredden och komplexiteten i vårt utbud 
möjliggörs genom starka nätverk och vår förmåga till 
samarbeten med olika aktörer. Brandskydds-
föreningen har inte minst långsiktigt och framgångs-
rikt samverkat med de svenska försäkringsbolagen i 
syfte att minska samhällets skadekostnader. 

Samverkan och bred förankring är en förutsättning 
för vår omfattande verksamhet kring de 40-tal 
normer som utgör underlag för både försäkringsvill-
kor och för brandsäkerhetsarbetet i byggprocessen. 
Bara under 2017 har sex nya normer och tre nya 
certifieringar införts. En ny användarvänlig version 
av E-norm, med inloggningar för alla abonnemang, 
har dessutom lanserats och integrerats med Brand-
skyddsföreningens externwebb. Ett flertal koncept 
har inriktats mot att vi tagit rollen som producent 
medan andra företag och organisationer är

distributörer och arrangörer. Allt för att öka ge-
nomslagskraften och nå ut längre med vår kunskap 
som främjar brandsäkerhet och sänker skadekost-
nader.

Interna projekt
Vi har drivit ett flertal större interna projekt under 
2017 för att tillgodose ett ökat behov av professi-
onellt stöd för verksamheten. Bland dessa projekt 
ingick en genomlysning av IT-miljön med fokus på att 
öka den tekniska stabiliteten och möjliggöra effektiv 
utveckling och drift framåt, samt för att möta kraven 
från den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) 
arbetar för att begränsa sekundärskador vid  brand-, 
vatten-, miljö-, trafik- och transportskador, vilket 
resulterar både i minskade kostnader för samhället 
och lägre premier för försäkringstagarna. Under 
året har vi satsat extra resurser på att marknadsfö-
ra miljörestvärdeledarens roll och kompetens och 
göra arbetet mer känt. Det har medfört att allt fler 
uppdrag nu förmedlas vidare till miljörestvärdeleda-
re och leder till insatser som har stor betydelse för 
att minska miljöpåverkan i samband med inträffade 
skador. 

Samhällsnytta med stolthet 
Under det gångna året fortsatte vårt långsiktiga ar-
bete för en ökad brandsäkerhet. 77 363 hetarbetare 
certifierades genom konceptet Heta Arbeten®, RVR 
utförde fler än 10 000 uppdrag, 12 500 besiktnings-
uppdrag slutfördes inom vår elrevision och 4 500 
deltagare höjde sin kunskapsnivå vid något av våra 
utbildnings- eller seminarietillfällen. All verksamhet 
bygger på att vi är en stark kunskapsorganisation 
som inger förtroende. Vi har all anledning att vara 
stolta över det vi har åstadkommit under 2017 och 
vi ser fram emot att fortsätta bidra till samhälls- 
nytta under många decennier framåt. 



Antalet publiceringar under 2017 ökade med över 50 procent
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Aldrig förr har Brandskyddsföreningen synts 
så mycket i media som under 2017. Fler och 
riktade pressmeddelanden, tydligare budskap 
samt storytelling har gett resultat och stärkt 
varumärket betydligt.

Under 2017 har fokus legat på att Brandskydds-
föreningen ska synas mer i media, en strategi 
som har gett utdelning. Genom fler och riktade 
pressmeddelanden, tydligare budskap, debatt-
artiklar och storytelling har media både plockat 
upp nyheter och intervjuat experter från Brand-
skyddsföreningen i samband med till exempel 
branden i Grenfell Tower i London, kampanjen 
kring individanpassat brandskydd och utveck-
lingen av hotellcertifiering. Antalet publiceringar 
ökade under året med över 50 procent till  1 105 
stycken  jämfört med 716 året innan. Dessutom 
var betydligt fler publiceringar drivna av våra egna 
nyheter än under tidigare år. 

Värdet av restvärderäddning
Under 2017 har också en särskild satsning gjorts 
för att få media och allmänhet att upptäcka 
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, vad 
den står för och kan bidra med. Här har storytel-
ling visat sig vara mycket effektivt. Artiklar om oli-
ka insatser har publicerats på hemsidan och sedan 
spritts via sociala medier där media i sin tur har 
plockat upp nyheten och bland annat  intervjuat 
de aktuella restvärdeledare som deltagit i insatserna. 

Satsningen på lokalt förankrade pressmeddelan-
den har också gett god effekt. Att vinkla ämnen 
som till exempel hotellcertifiering eller insatser 
för individanpassat brandskydd i enlighet med 
lokala intressen gör att media på orten gärna 
skriver om nyheten.

Behovet av tredjepartkontroll
I samband med katastrofbranden i London kunde 
Brandskyddsföreningen konstatera att orsaken 
bakom den tragiska händelsen var bristen på 
fungerande kontrollsystem och att samma luckor i 
kontrollsystemet finns även i Sverige. En opinions-
kampanj drogs igång kring behovet av att införa 
ett system med oberoende tredjepartkontroller 
av brandsäkerheten i byggprocessen. Flera välbe-
sökta seminarier i frågan har sedan dess anord-
nats, bland annat i Almedalen och Stockholm där 
representanter för byggbolag, räddningstjänster, 
brandkonsulter, entreprenörer av olika slag och 
Kommittén för modernare byggregler bjudits in 
och deltagit. 

Ett flertal debattartiklar i ämnet har publicerats 
i bland annat Dagens Samhälle och i branschtid-
ningar. Behovet av oberoende tredjepartkontroller 
i byggprocessen uppmärksammades av bostads-
ministern Peter Eriksson och har också lett till att 
Brandskyddsföreningen blivit inbjuden till  Kom-
mittén för modernare byggregler under våren 
2018 för att diskutera bättre kontrollsystem. 

Press
&
Opinionsbildning



2 700 000 Kr till brandforskning under 2017
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Internationell utmärkelse, ett nytt samar-
betsavtal med NFPA och en forskarskola 
som ska utbilda kommundoktorander är 
några av årets höjdpunkter. Och med hjälp av 
studenter och företag ska också nya innova-
tiva tjänster och produkter tas fram.

Internationellt samarbete ligger högt på Brand-
skyddsföreningens agenda. Brandforsk har skrivit 
ett samarbetsavtal med sin amerikanska motsva-
righet NFPA där tanken är att utbyta erfaren-
heter, samfinansiera projekt och ordna gemen-
samma konferenser. NFPA har en framstående 
forskningsstiftelse där Thomas Gell, kanslichef för 
Brandforsk, numera ingår i styrelsen.

SFPE, The Society of Fire Protection Engineers, 
delar varje år ut ett antal utmärkelser för olika 
insatser till stöd för forskning och utbildning. 
Brandforsk var en av vinnarna som fick utmärkel-
sen vid en prestigefull gala i Montreal, Kanada.

Nya forskningsprojekt
Brandforsk har påbörjat flera nya forsknings-
projekt, bland annat ett uppföljningsprojekt om 
anlagd brand i skola och en förstudie för att titta 
på kostnad/nytta i restvärdeverksamheten. I de-
cember blev ett stort projekt, Katastrofmodelle-
ring av skyfall, beviljat av KK-stiftelsen. I projektet 
ingår utöver Brandskyddsföreningen Restvärdes-
räddning bland annat Karlstads universitet samt 
Länsförsäkringar.

Under sommaren lanserades KUB Hembesök, ett 
verktyg för att samla in information från de hem-
besök som räddningstjänsten och andra genomför 
runtom i landet. Den insamlade informationen 
kan sedan användas för statistik, planering och 
underlag för bidrag. Hittills har 43 räddningstjänster 
och 95 kommuner anslutit sig och fler är på väg in. 

Forskarskola
Planerna på att starta en forskarskola för ”kom-
mundoktorander” inom brandsäkerhets- och 
räddningstjänstområdet är nu i full gång. Under 
2017 togs en förstudie fram och finansieringen 
kom på plats. Brandforsks styrelse tog i december 
beslutet att påbörja uppstartsfasen under 2018. 

Brandskyddsföreningen har fortsatt sitt samar-
bete med innovationsföretaget FirstToKnow i 
Göteborg. Det inkluderar nya sätt att snabbt och 
effektivt utveckla brandsäkra tjänster och produk-
ter tillsammans med ett omfattande nätverk av 
studenter och företag. Syftet är att hjälpa Brand-
skyddsföreningen att lära sig arbeta med öppen 
innovation för att utveckla nya affärsmodeller och 
för kunna hänga med i den allt snabbare teknikut-
vecklingen. Ett 10-tal examens- och mastersarbe-
ten är redan startade. 

Forskning
&
innovation



Över 10 000 uppdrag under 2017
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Brandskyddsföreningen Restvärderäddning 
begränsar effektivt sekundärskador vid 
brand-, vatten-, miljö-, trafik- och transport-
skador. Det resulterar både i minskade kost-
nader för samhället och lägre premier för alla 
försäkringstagare.

Under året har Brandskyddsföreningen Restvär-
deräddning utfört över 10 000 uppdrag, vilket är 
cirka 1 100 uppdrag fler än 2016. Andelen akuta 
restvärderäddningsuppdrag var 3 100 stycken, 
andelen trafikuppdrag 5 700 stycken och antalet 
restvärdeledaruppdrag 1 800 stycken.

Uppdragen fortsätter öka 
Ett av årets mål var att genom ökad marknadsfö-
ring av befintliga tjänster skapa tillväxt i existeran-
de affärer. Under 2017 genomfördes drygt 900 
utbildningstimmar fördelat på 150 tillfällen, vilket 
är en ökning med drygt 60 procent jämfört med 
året innan. Det har gett en tydlig effekt när det 
gäller antalet uppdrag.

Restvärdeledarnas kompetens har kvalitetssäkrats 
genom införandet av en uppdragsbeskrivning för 
hur man ska arbeta och alla stöd- och styrdoku-
ment har reviderats.  Dessutom har ett nytt årligt 
kompetensprov för restvärdeledare införts.

Fler miljörestvärdeledare 
En ökad satsning för att marknadsföra miljöres-
tvärdeledarens kompetens, göra deras arbete mer 
känt och säkerställa den geografiska spridningen 
genomfördes under året. Särskilda utbildningsin-
satser har gjorts för att bygga upp kompetensen 
i den befintliga gruppen miljörestvärdeledare. 
Samtidigt har övriga restvärdeledare utbildats i 
hur man använder miljörestvärdeledare effektivt 
vid insatser. En effekt av detta har blivit är att fler 
uppdrag nu förmedlas vidare till miljörestvärdele-
dare.

För att stärka det regionala nätverket har regiona-
la träffar med restvärdeledare och försäkringsbo-
lag genomförts. Ett sätt att knyta restvärdekom-
mittén, som fungerar som kundkanal, närmare 
bolaget har varit genom att anordna en fokusdag 
där man tillsammans har brutit ner de övergri-
pande målen i affärsplanen för att se hur man ska 
kunna samarbeta ännu mer framöver.

Samarbete med Trafikverket 
På uppdrag av Trafikverket utbildar Brandskydds-
föreningen Restvärderäddning samtliga brandbefäl 
inom kommunal räddningstjänst i bland annat 
arbetsjordning, arbete på väg- och spårområde 
samt i saneringsarbete efter olyckor. Under 2017 
utbildades totalt 702 brandbefäl på 40 olika ut-
bildningsplatser runt om i Sverige.

Brandskyddsföreningen
Restvärderäddning



77 363 certifierade ”hetaarbetare” under 2017
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Reviderade normer och riktlinjer, ökat fokus 
på kvalitetsarbete och två nya utbildningar
är några exempel på nyheter inom skade-
preventionskonceptet Heta Arbeten® 2017. 

Under året som gått har såväl utbildningsmaterial 
som böcker, normer och riktlinjer reviderats. En 
viktig förändring, som började gälla vid årsskiftet 
2017–2018, är att den första säkerhetsregeln 
om tillståndsgivning nu har fått ett eget nummer 
– siffran 0. Allt för att visa på vikten av tillstånds-
givning och för att stärka den tillståndsansvarigas 
roll.

Det har gjorts ändringar i tillståndslistan när 
det gäller kontroll efter slutfört arbete. Det har 
också kommit nya regler för att förenkla för heta 
arbeten i stall, Hästskoning – Heta Arbeten® SBF 
HA-012, något det länge har funnits ett behov av 
och som har mottagits väl av både instruktörer 
och hästfolk. En digital tillståndslista kommer att 
lanseras under 2018.

Nya utbildningar 
Inför de två nya utbildningar, Fördjupningsutbild-
ning tillståndsansvarig och förkunskapsmaterial 
för gymnasieskolan, som startar våren 2018 har 
pilotutbildningar genomförts.

En helt ny utbildningsperiod påbörjas 2020 
och arbetet med att se över hur utbildningen 
kan utvecklas framöver har nu påbörjats. Flera 
workshops, både internt och med de utskott och 
kommittéer som arbetar med Heta Arbeten®, har 
ägt rum.

För att ytterligare öka fokus på kvalitetsarbetet 
har en kvalitetsansvarig och en kvalitetssam-
ordnare anställts. Antalet kvalitetskontrollanter 
har också blivit fler, allt för att stärka kvalitén i 
utbildningarna.  

Bra kundnöjdhet
Heta Arbeten® har hållit sju seminarier för 
arrangörer och instruktörer, denna gång besöktes 
även den norra delen av landet, Gävle och Luleå. 
Den kundnöjdhetsundersökning som genom-
fördes i början av 2017 bland instruktörer och de 
som arbetar med Heta Arbeten® visar att delta-
garna överlag är nöjda med utbildningen. 

Heta Arbeten® har föreläst vid externa event som 
Samhällsbyggardagarna och deltagit i nordiska 
möten för att bland annat diskutera synergi-
effekter, likheter och vilka certifikat som ska gälla 
vid flytt mellan länderna. Man har även deltagit i 
Norsk Brannvernforenings instruktörsseminarium 
för att berätta hur Heta Arbeten® fungerar i Sverige 
och få en inblick i hur Norge arbetar. Totalt har 
det genomförts 16 möten med olika utskott och 
kommittéer under året. 

Två av fem nya filmer, tänkta att användas i mark-
nadsföringssyfte för att berätta mer om vad Heta 
Arbeten® står för, är klara för visning. Filmerna 
riktar sig till alla som behöver veta vad Heta 
Arbeten® är och är tänkt att användas på webben. 
I sociala medier men framförallt är de tänkta att 
vara ett hjälpmedel i arrangörernas kundkontak-
ter. Det har även tagits fram en webbshop där 
arrangörer och instruktörer kan köpa marknads-
föringsmaterial i form av profilkläder, rollups med 
mera som kommer att lanseras i mars 2018.

Heta
Arbeten®
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Under 2017 deltog 4 500 personer
   vid 164 utbildningstillfällen
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Digitaliseringen av Brandskyddsföreningens 
utbildningar fortsätter samtidigt som trycket 
på fördjupnings- och specialistutbildningar 
ökar. 

Under året har rollerna mellan Utbildningsenhe-
ten och Förlaget förtydligats. Utbildningsenheten 
har nu övergripande ansvar för all utbildning på 
Brandskyddsföreningen, medan Förlag ansvarar 
för all produktion av utbildningsmaterial, oavsett 
plattform.

Det är ett fortsatt ökat tryck på utbildningarna till 
Brandskyddsledare och Brandskyddskoordinator. 
Något som visar att Brandskyddsföreningen bör 
fokusera ännu mer på fördjupnings- och specia-
listutbildningar i framtiden. Under året deltog
4 500 personer i någon av de 164 utbildningstill-
fällen, konferenser och seminarier som erbjöds.

Digitaliserad utbildning
Arbetet med att digitalisera utbildningar som 
påbörjades 2016 fortsatte under 2017. Exempel-
vis har utbildningsmaterial inom Brandfarliga och 
explosiva varor nu digitaliserats och deltagarna får 
tillgång till materialet via läsplatta i undervisningen. 
Detta sätt att arbeta leder i förlängningen till att 
Brandskyddsföreningen kan kommunicera med 
deltagarna både före, under och efter utbildningen.

Förlaget har tagit fram flera nya boktitlar, bland 
annat rekommendationen Brandsäkert vårdboen-
de och en ny utgåva av Automatiskt vattensprink-
lersystem.

Som ett led i framtagandet av det nya regelverket 

SBF 502:1 Utrymningslarm med talat meddelande 
togs en utbildning fram som konkretiserar vad 
man behöver tänka på vid investering, installation 
eller underhåll av en sådan anläggning.

Materialet inom Heta Arbeten har också utveck-
lats®. . Dels genom den årliga uppdateringen av 
skadepreventionskonceptet, dels genom fram-
tagning av helt nya material.. Utbildningen för 
tillståndsansvariga och förförståelseutbildningen 
riktad mot gymnasieskolan är två nytillskott som 
tagits fram under 2017 och sjösätts under 2018.

Ny plattform för e-norm
Fokus under året har främst legat på att utveckla 
det digitala utbildningsmaterialet och publice-
ringsplattformarna. E-norm, som länge behövt en 
översyn vad gäller publicering och användarhante-
ring, fick en ny plats på webben och nya E-norm 
driftsattes i december. Plattformen står nu i 
begrepp att vidareutvecklas för E-norms räkning 
för att kunna rymma fler abonnemangsprodukter, 
till exempel Brandskyddsguiden

För att möta behovet från en för Brandskydds-
föreningen ny samhällssektor har utbildningen 
Praktisk restvärderäddning för museer tagits fram. 
Första utbildningstillfället sker i juni 2018.

För att säkerställa att det finns samsyn och 
enighet i de grafiska frågorna på Brandskyddsför-
eningen har man under året sett över föreningens 
grafiska manual och en rad mallar. Allt för att få 
ett enhetligt och tydligt uttryck i kommunikationen.

Utbildning
&
förlag



12 500 slutförda besiktningsuppdrag under 2017
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Under 2017 har EN, Elektriska Nämnden, fortsatt 
och intensifierat arbetet med att sprida informa-
tion kring elrevisionsbesiktningens betydelse som 
ett kraftfullt och skadeförebyggande koncept för 
att minimera elrelaterade bränder, personskador 
och driftavbrott. I detta ingår också att hänga 
med i den snabba utveckling som sker inom el- 
och energiområdet när det gäller bland annat 
digitalisering, förnybar elproduktion och allt fler 
elfordon.

Under året har fokus bland annat legat på att 
kontinuerligt underhålla, utveckla och säkerställa 
objekten i objektsregistret, samtidigt som använ-
darvänligheten och funktionaliteten har utvecklats.

Arbetet med att utveckla en ny auktorisationsmo-
dell som komplement till den nuvarande proces-
sen fortsätter. Syftet är att skapa större tillförlit-
lighet och minska kraven på att validera formella 
utbildningar.

Därutöver har EN arbetat med att ta fram en 
förstudie för att utreda upplägget av elbesiktnings-
verksamheten i framtiden, förtydliga formaliteterna 

kring eventuella jävsförhållanden, utreda och ta 
fram möjligheter till digitala besiktningsstöd samt 
att kontinuerligt arbeta för att få fler försäkrings-
givare att skriva avtal.

EN deltog som vanligt vid Nordens största elmäs-
sa Elfack, men denna gång med inriktningen att 
sprida Brandskyddsföreningens bredd och kom-
petens. I montern medverkade, utöver EN, även 
en sakkunnig från Brandskyddsföreningens Enhet 
för brandsäkerhet som bland annat spred kunskap 
om nya normer. En representant från SBSC fanns 
också på plats för att berätta om bolagets olika 
certifieringar och då särskilt lyfta Termograför 
elanläggning. EN var även speciellt inbjuden att 
delta i mässans temaföreläsningar om elsäkerhet.

Elbesiktning

Antal aktiva besiktningsobjekt         35 767
Antal slutförda besiktningsuppdrag      12 500
Antal besiktningstimmar  159 203
Antal besiktningsanmärkningar      438 099
Antal besiktningsingenjörer                 237



6 nya normer, 3 nya certifieringar under 2017
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Sex nya normer, tre nya certifieringar samt 
nya regler för Heta Arbeten® vid hästsko-
ning är några exempel på vad Enheten för 
brandsäkerhet har arbetat med under 2017.

Under året som gått har Enheten för brand-
säkerhet tagit fram sex nya normer; Behörig 
ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, 
Anläggningsfirma talat utrymningslarm, Regler för 
brandlarm, Regler för talat utrymningslarm, Norm 
för sprinklerkomponenter och Anvisningar för 
besiktningsman för brandskyddsanläggningar.

Tre nya certifieringar kopplade till normverk-
samheten har också lanserats; SBF2016:1 Sprink-
lerkonsultfirma och SBF2017 Behörig ingenjör 
utrymningslarm med talat meddelande. Eftersom 
det tidigare har saknats en certifiering för pro-
jektörer är Brandskyddsföreningen glada över att 
kunna gå i bräschen för detta. De första certifika-
ten delades ut i slutet av 2017. 

Enheten för brandsäkerhet har även varit aktiva i 
Visitas certifieringsnämnd för Brandsäkert hotell 
och deltog med en utställning på Visitadagen där 
500 personer från hotell- och restaurangbran-
schen deltog.

Nya regelverk
Under året genomfördes också fem informations-
dagar om de nya regelverken SBF 110:8 Regler för 
brandlarm och SBF 502:1Regler utrymningslarm 

talat meddelande på flera platser i Sverige. Totalt 
deltog cirka 300 personer. I samband med det 
pågående arbetet med SBF 142 om kapacitets-
prov och kommunalt vatten hölls under hösten 
möten med vattenverken i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. 

Med tanke på de senaste årens skogsbränder har 
Lantbrukets Brandskyddskommitté tagit fram en 
ny rekommendation, flik 9.4 Skog, för att förebyg-
ga brand i skogen. Arbetet med rekommendatio-
nen har skett i samråd med skogsägarföreningar, 
Skogforsk och övriga organisationer och myndig-
heter inom den svenska skogsbranschen. 

Enklare tillståndsgivning
Den 1 oktober 2017 trädde de nya reglerna för 
att förenkla tillståndsgivningen för Heta Arbe-
ten® vid hästskoning, SBF HA-012:1 i kraft. Den 
nya reviderade utformningen klargör dessutom 
ansvarsfördelningen mellan gårdsägare, arrenda-
torer och hästägare som hyr en box, något som 
uppskattas av alla parter. Reglerna ingår numera 
både i LBK-pärmen och i Heta Arbeten®.

Under året genomfördes också sju seminarier om 
hembesök och individanpassat brandskydd runt 
om i landet. Deltagarna kom bland annat från 
hemtjänsten, räddningstjänsten, PRO och bostads- 
bolag. Syftet var att sprida den kunskap som finns 
och inspirera fler kommuner till att aktivt börja 
jobba med frågan.

Enheten
för
brandsäkerhet



22 regionala föreningar över hela Sverige
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Rikstäckande kampanjer, Brandvarnardagen 
och utbildning av civila insatspersoner är någ-
ra exempel på aktiviteter de regionala fören-
ingarna har utfört under året som gått.

Brandskyddsföreningens 22 regionala föreningar 
har ett väl utvecklat samarbete med regionala nät-
verk i form av näringsliv, organisationer, räddnings-
tjänst och annan offentlig verksamhet. Tillsam-
mans genomför man ett efterfrågat och värdefullt 
skadeförebyggande arbete.

Skadeförebyggande arbete 
Kampanjen Hembesök fungerar både som en kanal 
för att informera boende om brandsäkerhet i bo-
staden och som ett sätt att samla data i syfte att 
ytterligare stärka det rikstäckande skadeförebyg-
gande arbetet. Hittills har nästan 75 000 personer 
nåtts av informationen.

Upp i rök vänder sig till elever i årskurs 7–9. Här 
får eleverna lära sig vilka konsekvenserna blir av 
anlagda bränder i skolor, både för den enskilde 
och lokalsamhället i stort. Under 2017 utbildades 
32 587 elever.

På Brandvarnardagen den 1 december genom-
förde de regionala föreningarna tillsammans med 
räddningstjänst och försäkringsbolag informations-
insatser, bland annat via sociala medier, om vikten 
av att ha en fungerande brandvarnare hemma. 

Lokala initiativ
Flera av de regionala föreningarna bjuder också in 
sina medlemmar och nätverk till seminarier om 
brandsäkerhet och brandteknik. Några exempel 
på seminarier som genomförts 2017 är Hållbart 
byggande och sprinkler, Heta Arbeten och Indivi-
danpassat brandskydd för riskutsatta grupper.

Flera föreningar medverkar också under den årliga 
Brandskyddsveckan då det är öppet hus på brand-
stationerna. Syftet är att sprida kunskap kring 
brandsäkerhet och att berätta om Brandskydds-
föreningens arbete.

Intresset för att engagera och utbilda civila in-
satspersoner på mindre orter och byar har ökat. 
När avståndet är långt till räddningstjänst, polis 
och ambulans kan civila insatspersoner vara ett 
bra stöd för den som behöver hjälp. Flera av de 
regionala föreningarna är aktiva och drivande i 
dessa frågor.

Regionala
föreningar



Finansiell rapport koncernen
Resultaträkning - koncernen  
         2017-01-01 2016-01-01
Tkr                  -2017-12-31      -2016-12-31
  
Verksamhetsintäkter  
Service - och medlemsavgifter            10 778       11 657
Bidrag               16 669       16 556
Nettoomsättning           199 288     182 786
Övriga intäkter                1 802           688
Summa verksamhetsintäkter          228 537    211 687
  
Verksamhetskostnader          -213 676   -198 383

Verksamhetsresultat            14 861      13 304
  
Resultat från finansiella investeringar             2 471         1 234
Resultat efter finansiella poster          17 332      14 538
  
Skatt på årets resultat              -6 096       -4 647
Årets resultat             11 236        9 891
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Balansräkning - koncernen  
Tkr         2017 12 31 2016 12 31
  
TILLGÅNGAR  
  
Anläggningstillgångar  
Immatriella anläggningstillgångar              8 133       12 237
Materiella anläggningstillgångar                  488            701
Finansiella anläggningstillgångar               7 956         7 803

Summa anläggningstillgångar            16 577       20 741
  
Omsättningstillgångar  
Varulager                1 133            827
Kortfristiga fordringar             64 785       48 645
Kortfristiga placeringar             29 825         9 557
Kassa och bank              31 818       52 886
Summa omsättningstillgångar          127 561     111 915
  
SUMMA TILLGÅNGAR          144 138     132 656
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
  
Eget kapital  
Bundna reserver             22 065       16 662
Ändamålsbestämda medel, 
Brandskyddsföreningen Sveriges Stipendiefonden               394            394
Ändamålsbestämda medel, 
Brandskyddsföreningen Sveriges 100-års jubileum            1 400            700
Balanserat kapital             35 760       30 604

Summa eget kapital             59 619      48 360
  
Avsättningar                4 183         2 658
  
Kortfristiga skulder             80 336       81 638
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        144 138     132 656



Finansiell rapport moderföreningen

Resultaträkning - moderföreningen  
         2017-01-01 2016-01-01
Tkr                  -2017-12-31     -2016-12-31
  
Verksamhetsintäkter  
Bidrag               16 668       16 556
Medlemsavgifter                   668           812
Övriga intäkter                      0           522

Summa verksamhetsintäkter           17 336      17 890
  
Verksamhetskostnader            -28 409      -24 438

Verksamhetsresultat           -11 073      -6 548
  
Resultat från finansiella investeringar             6 691         5 633

Årets resultat              -4 382          -915
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Balansräkning - moderföreningen  
Tkr          2017 12 31 2016 12 31
  
TILLGÅNGAR  
  
Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar         20             20
Finansiella anläggningstillgångar                   901            901

Summa anläggningstillgångar       921            921
  
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar                8 904         2 596
Kortfristiga placeringar                9 577         9 558
Kassa och bank                4 006       10 698

Summa omsättningstillgångar            22 487       22 852
  
SUMMA TILLGÅNGAR            23 408      23 773
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
  
Eget kapital  
Ändamålsbestämda medel, 
Brandskyddsföreningen Sveriges Stipendiefonden               394            394
Ändamålsbestämda medel, 
Brandskyddsföreningen Sveriges 100-års jubileum            1 400           700
Balanserat kapital                 -842        4 239

Summa eget kapital                  952         5 333
  
Kortfristiga skulder              22 456       18 440
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          23 408       23 773
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