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Brandskyddsföreningens styrelse
Styrelsens engagerade arbete är nödvändigt för att föreningens verksamhet ska 
kunna drivas på ett effektivt och utvecklande sätt. Brandskyddsföreningen har under 
2014 och 2015 arbetat aktivt med att utveckla styrelsearbetet i föreningen och 
föreningens bolag för att skapa bra förutsättningar för att kunna styra utvecklingen 
av verksamheten mot ett brandsäkrare Sverige. Detta utvecklingsarbete har legat 
som grund för det strategiska utvecklingsarbetet inför perioden 2016–2018, som 
föreningens styrelse genomfört under 2015.

Brandskyddsföreningen ska under perioden 2016–2018 inrikta sin verksamhet mot 
att utveckla kunskap inom brandsäkerhetsområdet, tydligt ta ställning i frågor som 
är viktiga för ett brandsäkrare Sverige, driva opinion och aktivt sprida attitydpå-
verkande kunskap så att människor och organisationer kan ta ansvar för sitt eget 
brandskydd.

Brandskyddsföreningen har två övergripande strategiska målsättningar för verksam-
heten 2016. Vi ska vara en starkare och tydligare avsändare av brandsäker kunskap 
och öka antalet medlemmar i organisationen. Styrelsen har sammanträtt vid fem 
ordinarie styrelsemöten och genomfört ett strategiseminarium under 2015.

Brandskyddsföreningens ekonomi
Brandskyddsföreningen Sverige inklusive de tre dotterbolagen hade för 2015 en 
omsättning som uppgick till 184,2 mkr. Omsättningen avser till största delen förlags-, 
utbildnings- och elbesiktningsverksamhet, restvärderäddning samt informations- och 
kampanjmedel.  Brandskyddsföreningen Sverige har under året satsat cirka 25 mkr i 
olika kampanjer och aktiviteter i syfte att skapa ett brandsäkrare Sverige. 

Brandskyddsföreningen Sverige har också gett ett forskningsbidrag på 5 mkr till 
Brandforsk för att långsiktigt säkerställa kunskapsutvecklingen inom brandsäkerhets-
området. Medelantalet anställda i koncernen har under 2015 varit 71 personer och 
koncernens redovisade resultat uppgick till 2,7 mkr. 

Anders Bergqvist
Generalsekreterare Brandskyddsföreningen Sverige



Brandskyddsföreningen växer
Brandskyddsföreningens verksamhet fortsätter att växa. Året som gått har präglats 
av nytänkande, organisationsförbättringar och effektivisering av interna processer. 
Styrelsen har följt och stöttat Brandskyddsföreningen i detta förändringsarbete, som 
även fortsätter under kommande år. 
                    
Det pågår många parallella projekt i organisationen med den gemensamma uppgif-
ten att stärka Brandskyddsföreningens uppdrag och vision – ett brandsäkrare
Sverige. Parallellt med förändringar av interna funktioner har ett projekt startats för 
att utreda hur man skapar en bättre samverkan med den regionala verksamheten 
och etablera en tydligare förankrings- och besluttruktur. Projektet ska också
utmynna i en tydligare bild och skarpare stringens kring verksamhetens alla delar. 

Arbetet med att starta upp Brandskyddsföreningens Kunskapscentrum för brand-
säkerhet har också påbörjats, där även forskningsorganet Brandforsk ska ingå som 
en integrerad del. Brandskyddsföreningen tar tydligt steget från att vara en leveran-
tör av utbildningar till att bli en kunskaps- och opinionsbildande organisation som 
aktivt sprider kunskap inom brandsäkerhetsområdet. 

Prioriterade frågor
Brandskyddsföreningen har också fortsatt sitt arbete inom ett antal prioriterade 
områden.  Fokus har framförallt legat på frågorna om individanpassat brandskydd 
för att skydda de mest riskutsatta och om brandsäkerhet i höga trähus. Fördelarna 
med trähus är många, men brandskyddet har inte prioriteras tillräckligt i denna typ 
av byggnader. Här har Brandskyddsföreningen aktivt deltagit i debatten, fått medialt 
utrymme och kommit med flera förslag på hur höga trähus skulle kunna byggas 
med ett bättre brandskydd.

Under året har man också arbetat med att öka brandsäkerheten på flyktning- och 
asylboenden mot bakgrund av de många bränder som utbrutit i dessa byggnader. 
Det är alltid naturligt för Brandskyddsföreningen att bidra i en situation där vår ex-
pertis kan vara till hjälp.  Vi tog fram en vägledning och en e-learning inom området 
som har genererat stor uppmärksamhet och medialt utrymme. Andra prioriterade 
frågor har rört brandriskerna med cellplaster och ett nytt utbildningskoncept inom 
Heta Arbeten.

Kommande år bjuder också på stora förändringar – alltifrån en ny webbplats och ett 
större fokus på medlemsnytta och nätverksbyggande. Brandskyddsföreningens mål, 
att bli en ledande part inom brandkunskap och brandforskning, håller också på att 
ta form. Vi ser med tillförsikt fram emot att ta del av denna utveckling. 

Mats Nordenskjöld
Ordförande Brandskyddsföreningen Sverige
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Förlaget
I januari 2015 drog den nya utbildningsperioden för Heta Arbeten igång. Då pre-
senterades det nya utbildningsmaterial som förlaget tagit fram innehållande böcker, 
presentationsmaterial, instruktörsmanus och mycket annat. Under året har vi sedan 
jobbat mycket med att redigera och förbättra materialen utifrån användarnas syn-
punkter.

Vi har också skapat nya material till flera av våra andra utbildningar. För Förestån-
dare brandfarlig vara, mindre omfattning har vi arbetat fram ett helt nytt presen-
tations- och deltagarmaterial utifrån den nya norm som färdigställdes under året.
Vi har också skapat presentationsmaterial till våra helt nya 4-timmars ”konceptut-
bildningar” i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och Egenkontroll.

En helt ny produktion under året har varit God skyddsnivå – kortfattade informa-
tionsblad som konkret beskriver ett bra brandskydd på ett stort antal områden. 
Dessa har tagits fram med försäkringsbolagen som målgrupp.

När det gäller e-learning har vi under året färdigställt en rad nya utbildningar. 
Vi har bland annat skapat en utbildning för styrelser i bostadsrättsföreningar,  e-lear-
ningdelen till sjöfartens kombiutbildning och en utbildning som beskriver RVR:s 
verksamhet för målgruppen försäkringsbolag.

Parallellt med detta har vår ordinarie bokproduktion pågått. Under året har vi bland 
annat släppt de helt nya skrifterna Styrfunktioner från brandlarmet och Brandskydd 
i byggprocessen (i samarbete med BIV). Vi har också släppt nya utgåvor av rekom-
mendationerna Utrymningslarm och Panik- och nödutrymningsbeslag.

I december lade förlaget allt annat arbete åt sidan för att tillsammans med övriga 
enheter färdigställa vägledningen och e-learningen om brandsäkerhet i boenden för 
asylsökande.

Utbildning
Under 2015 erbjöd Brandskyddsföreningen ett 40-tal olika utbildningar och se-
minarier inom området brandskydd och brandsäkerhet. Totalt genomfördes 230 
utbildningstillfällen med sammanlagt 5 500 deltagare. Nytt för året var vår kom-
biutbildning för sjöfarten. Deltagare som behöver gå både Fortbildningskurs för 
Grundläggande säkerhetsutbildning och Fortbildning Advanced Fire Fighting kan nu 
välja kombiutbildningen som också inkluderar en förberedande e-learning.

E-learning
E-learning blir allt populärare inom alla verksamheter och är ett effektivt sätt att 
tillgodogöra sig kunskap, eftersom det går att genomföra när som helst och var 
som helst. Under 2015 tog Brandskyddsföreningen fram sex nya e-learnings och vi 
utökade vårt utbud med ytterligare fler konceptutbildningar.
 Brandskyddsföreningen erbjuder e-learning i bland annat grundläggande brand-
skydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och egenkontroll.  Utbildningarna 
vänder sig till företag och organisationer som behöver kunskap om brand, brand-
skydd, brandrisker och brandsäkerhet.

Konferenser
Årligen arrangerar och deltar Brandskyddsföreningen i ett antal större konferenser. 
På konferensen Skadeplats i Karlstad 2015 samlades 540 deltagare. Årets tema var 
historia, nutid och framtid och ett 20-tal föreläsningar, seminarier och förevisningar 
hölls under dagarna. Bland annat pratade Mats Rosander om att förändra synen på 
brandbekämpning och Bjørn Arnesen talade om terrorattentatet i Oslo 2011 där 
han ställdes inför nya utmaningar i sitt arbete. 



En annan större konferens var BRAND2015 som lockade 380 deltagare till Visby.
Årets konferens präglades av erfarenheter kring ledarskap och styrning samt av 
utmaningarna i att leda större förändringsarbete och beslutsprocesser. Under te-
mat ”Vem styr räddningstjänsten?” fick deltagarna lyssna till föreläsare som Manuel 
Knight med föreläsningen ”Utveckla organisationen till att prestera på topp” och Ari 
Riabacke som talade på temat ”Våga fatta beslut”. Också Missing people var på plats 
för att berätta om sin verksamhet som fortsätter att växa och numera inkluderar 
över 30 000 engagerade frivilliga personer. 

Heta Arbeten
I januari presenterades det nya utbildningskonceptet för Heta Arbeten. Konceptet 
har utvecklats och moderniserats med ett utökat utbildningsmaterial och ett helt 
nytt IT-stöd som ska underlätta administrationen för arrangörer och instruktörer. 
Förlaget har också tagit fram ett nytt presentationsmaterial, böcker och instruktörs-
manus utifrån de synpunkter som man under året fått in från användarna. Under 
2015 fortsatte arbetet med litteratur och presentationsmaterial som bland annat 
nu innehåller mer information om riskerna med cellplast.

Man har också satsat på kompetensutveckling och ställt högre krav på förkunskaper 
för dem som ska bli instruktörer. Under året arrangerades totalt åtta instruktörsut-
bildningar och sammanlagt har man nu 386 aktiva arrangörer och 891 instruktörer. 
Dessa instruktörer har under året utbildat hela 58 656 ”hetarbetare” där 95,7 pro-
cent har genomfört certifieringstestet med godkänt resultat. 

Ett viktigt mål för Brandskyddsföreningen har under 2015 varit att säkerställa att 
det är samma budskap som förmedlas vid samtliga utbildningstillfällen. Därför har 
75 arrangörer besökts med syfte att kontrollera att utbildningen genomförs i en-
lighet med gällande regelverk. Besöken har varit givande och uppskattade av både 
arrangörer och deltagare. Besöken har också genererat många konstruktiva syn-
punkter och förslag på förbättringar som gör att vi kan utveckla och förbättra Heta 
Arbeten-konceptet ännu mer.
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Kunskapscentrum Brandsäkerhet
Brandskyddsföreningen ska tydligt ta steget från att betraktas som en leverantör av 
utbildningar till att bli en kunskaps- och opinionsbildande organisation som aktivt 
sprider kunskap inom brandsäkerhetsområdet. 

Under 2015 började arbetet med att etablera Brandskyddsföreningens Kun-
skapscentrum Brandsäkerhet. Kunskapscentrum Brandsäkerhet ska arbeta med en 
nätverksbaserad kunskapsplattform och utgå från Brandskyddsföreningens olika 
nätverk och etablerade forum. I förlängningen ska Kunskapscentrum Brandsäkerhet 
bli en garant för vår långsiktiga och sammanhållna framgång som kunskapsorganisation. 

Brandskyddsföreningen och vår verksamhet inom Brandforsk ska vara en naturlig 
samverkanspart för forskningsaktörer.  Vi ska identifiera forskningsbehov, initiera 
och finansiera forskning och aktivt delta i referensgrupper för forskning inom pro-
jekt som är viktiga för att nå Brandskyddsföreningens mål. Brandforsk ska vara en 
integrerad del av Brandskyddsföreningen och dess verksamhet och dess forsknings-
bidrag ska vara en del av vår samverkansstrategi inom Kunskapscentrum Brand-
säkerhet.

Brandskyddsföreningens målbild är att vara den självklara organisationen man vän-
der sig till för att få information om brandsäkerhet. Vi ska vara det naturliga valet 
av faktabas som man, oavsett om man är journalist, student, politiker, forskare eller 
nyfiken medborgare, söker sig till för att samla information kring brandskydd, ta del 
av forskningsresultat, rapporter och informationsmaterial. 
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Elektriska Nämnden
För Elektriska Nämnden var 2015 ett år av fortsatt utveckling och expansion.
En stor satsning gjordes på utveckling av vårt datasystem som gav oss helt nya möj-
ligheter att registrera mer än elrevision. Även systemstödet i auktorisationsregistret 
för mentorskap och kvalitetsuppföljningar av nya besiktningsingenjörer utvecklades.
Vi har också skapat ett 70-tal verksamhetsinriktade checklistor som kommer att 
höja kvaliteten i besiktningsuppdragens genomförande. 
För första gången genomfördes en webbaserad vidareutbildning för besiktnings-
ingenjörer. 98 procent av deltagarna var mycket positiva och ser gärna en fortsätt-
ning på den här formen av utbildning. 
Elektriska Nämnden deltog i Nordens största elmässa, Elfack, där vi fick möjlighet 
att visa upp vår verksamhet och träffa andra aktörer och intressenter i branschen. 

Verksamheten i siffror

• 83 svenska och utländska försäkringsbolag ingår i avtalet med Elektriska Nämnden. 

• 213 besiktningsingenjörer var verksamma under året

• Objektregistret EN2010 ökade med 2 252 objekt under året till 42 018 

• 13 708 bekräftade uppdrag registrerades, en ökning med 1 718

    Antal besiktningsuppdrag som avslutades med revisionsintyg ökade med

 750 till 11 475 

Normer och riktlinjer
I takt med att säkerhetsmedvetandet ökar ställs allt högre krav på nationell, europ-
eisk och internationell standardisering. Brandskyddsföreningen får också en allt
större roll vad gäller standardiserings- och normarbetet inom brandskyddsområdet. 

Tydliga och förståeliga riktlinjer skapar bättre förutsättningar för människor att ta 
eget ansvar för sitt brandskydd. Brandskyddsföreningen har under 2015 fortsatt 
arbetet med att etablera sig som en normbildande organisation inom brandsä-
kerhetsområdet. Brandskyddsföreningen ska med hjälp av dialog och samverkan 
kontinuerligt identifiera behovet av och utveckla normerande riktlinjer för att skapa 
ett brandsäkrare Sverige. Målet är att fler parter inom samhället accepterar Brand-
skyddsföreningen som en etablerad och förtroendeskapande kunskapsorganisation 
vars riktlinjer är väl förankrade.

Brandskyddsföreningen leder och deltar också aktivt i ett antal arbetsgrupper, både 
nationella och internationella, med fokus på utveckling av riktlinjer, standarder och 
normer inom brandskyddsområdet. Fokus har under 2015 legat på utarbetandet 
av regelverk för vattensprinkler, brandlarm samt utrymningslarm, brandskydd för 
skogs- och anläggningsmaskiner och bränsleförvaring inom lantbruket. Brand-
skyddsföreningen har också arbetat med standardisering rörande bland annat 
vattensprinkler, brandlarm och gassläcksystem (SIS/TK 360). I augusti publicerades 
dessutom Brandskyddsföreningens norm för Föreståndare Brandfarlig vara (SBF 
2014:1). 

Certifiering
Certifiering är en viktig funktion för att åstadkomma brandsäkerhet. Certifikat är 
en möjlighet för aktörer att visa att de själva, deras företag eller produkt, uppfyller 
de krav som ställs. Brandskyddsföreningens och vårt certifieringsbolag SBSC:s cer-
tifikat, normerande riktlinjer och standarder är viktiga bevis på att brandskyddet 
uppfyller kraven.
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Internationellt engagemang
Brandskyddsföreningen Sverige är sedan många år aktiva i flera internationella sam-
manhang. Vårt internationella arbete är en viktig beståndsdel i vårt arbete för ett 
brandsäkrare Sverige och via de internationella nätverken samordnar och samarbe-
tar vi inom en rad olika områden.

Brandskyddsföreningen är mycket engagerade i The Confederation of Fire Protec-
tion Association Europe – CFPA-Europe – där 16 länders brandskyddsföreningar 
arbetar tillsammans för att skapa gemensamma riktlinjer. 
Under 2015 medverkade vi också på ett antal internationella konferenser, bland 
annat presenterade Brandskyddsföreningen den svenska besiktningsverksamheten 
på FG-sprinklerkonferensen i Oslo och man deltog också på det nordiska försäk-
ringsmötet i Helsingfors gällande sprinkler och brandskydd. Brandskyddsföreningen 
bedriver också ett mångårigt nordiskt samarbete inom utvecklingen av brandsäker-
heten kring Heta Arbeten.

Almedalsveckan 
Brandskyddsföreningen gjorde sin första större satsning på medverkan i Almedals-
veckan i Visby. Fokus låg på två frågor; höga trähus och individanpassat brandskydd. 

Höga trähus
Sverige behöver fler bostäder snabbt. Att bygga höghus i trä presenteras som en 
snabb och miljömedveten metod för nya bostäder. Runtom i Sverige planerar kom-
muner och byggbolag för höghus i trä, en del pratar om hela kvarter av trähus.  Men 
är höga trähus tillräckligt brandsäkra?
 Brandskyddsföreningen arrangerade ett seminarium för att diskutera frågan. 
Paneldeltagarna företrädde olika organisationer och olika ståndpunkter. Det blev en 
bra diskussion som ibland hettade till ordentligt.  De flesta verkade dock eniga om 
att det behövs samarbete över branschgränserna för att utveckla säkerheten. 

Individanpassat brandskydd
Varje år omkommer runt hundra personer i Sverige i bränder. Äldre personer är 
kraftigt överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken. Vi vet att många äldre är sär-
skilt riskutsatta på grund av funktionsnedsättningar som gör det svårare att hantera 
en brandsituation.  Därför valde Brandskyddsföreningen att uppmärksamma frågan 
i Visby och argumentera för att Sveriges kommuner ska erbjuda individanpassat 
brandskydd. Det skapar en tryggare vardag både för äldre och för deras anhöriga.    
 Brandskyddsföreningen visade en utställning på temat individanpassat brand-
skydd. Vi ville illustrera många äldres utsatthet och vad man kan göra för att höja 
brandskyddet i bostäderna. Vi gjorde det genom att använda både bilder och text. 
Vi visade dessutom praktiska hjälpmedel som kan höja brandskyddet i bostaden. 

Samarbete med räddningstjänsten
Under Almedalsveckan samarbetade Brandskyddsföreningen med Storstockholms 
Brandförsvar, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Gotland och Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. Vi bemannade tillsammans ett utställningstält, visade hand-
brandsläckning med simulator och pratade brandskydd med besökarna. 
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Julkampanjen
Under december brinner det som mest i våra bostäder. En bortglömd spisplatta är 
en av de vanligaste brandorsakerna. För att väcka uppmärksamhet och visa på kon-
sekvenserna av att inte ha brandskyddsutrustning hemma, producerade vi en film 
som visade ett utbränt kök. Budskapet i filmen var ”Rädda julefriden med brandfilt, 
brandsläckare och brandvarnare”. 

Julkampanjen är rikstäckande och vänder sig till en väldigt bred målgrupp. Därför 
arbetar vi både brett och stort. 2014 hade vi en stor annonskampanj i Stockholms 
tunnelbana. I år föll valet på att sprida filmen i butiks-tv i Ica- och Willysbutiker. Sam-
tidigt som man står i kassakön och väntar kan man lära sig om vilket brandskydd 
man behöver ha i sin bostad. Kampanjen fick stor uppmärksamhet och vi nådde 
miljontals personer som stod i kassakön i julhandeln. Filmen spreds också snabbt 
viralt och visades cirka 35 000 gånger på YouTube och Facebook. 

Vi annonserade också i flera hem- och villatidningar, både i den tryckta tidningen 
och på deras webbplatser. Stora affischer med samma budskap sattes upp i buss-
hållplatser runt om i landet. 

BrandSäkert
BrandSkyddsföreningens tidning BrandSäkert utkom med sju nummer. Tidningen 
ingår i medlemskapet men man kan även vara fristående prenumerant. Under 2015 
var den TS-kontrollerade upplagan 9 600 exemplar per nummer. 
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Vägledning och webbutbildning – brandskydd
i boenden för asylsökande

Under 2015 anlände ett mycket stort antal asylsökande personer till Sverige. Detta 
medförde ett kraftigt ökat behov av boenden över hela landet. I många fall kom 
olika typer av tillfälligt anpassade lokaler att användas för dessa boenden. Risken 
för otillräckligt brandskydd bedömdes som stor. Samtidigt hade ett antal boenden 
utsatts för brandattentat och anlagda bränder. Det rådde alltså osäkerhet kring 
brandskyddet hos många berörda.

För att möta denna osäkerhet tog Brandskyddsföreningen fram en vägledning som 
i första hand riktar sig till den som tänker öppna eller redan driver ett boende för 
asylsökande. 

Syftet med vägledningen är att på ett enkelt sätt beskriva hur lagstiftning och hand-
läggningsordning för bygglov ser ut kring brandskyddet, och hur man förhåller sig till 
detta. Vägledningen ger också exempel på hur man kan upprätta ett skäligt brand-
skydd i boendet.

Brandskyddsföreningen tog även fram en kostnadsfri webbaserad brandskyddsut-
bildning som i första hand riktar sig till den som arbetar på boenden för asylsökan-
de. Utbildningen är cirka 20 minuter lång och innehåller valda delar av tekniskt och 
organisatoriskt brandskydd. Tonvikten ligger på hur man kan minska riskerna för 
brand samt hur man ska agera om det börjar brinna. Man får också kunskap för att 
kunna förmedla brandsäkerhet till de boende.

Nästan 1000 personer genomförde webbutbildningen under 2015.

Försäkringsbranschens Restvärderäddning (RVR AB)
Under året har drygt 7 830 uppdrag utförts, vilket innebär en total ökning med 
cirka 1 200 uppdrag jämfört med 2014.  Andelen inrapporterade saneringsuppdrag 
på järnväg och väg samt akut restvärderäddningsuppdrag som utförs av kommunal 
räddningstjänst fortsätter att öka. Ökningen tros bero på en högre kännedom om 
behovet av sanering, restvärderäddning och minskade sekundärskador.  

Räddningstjänstens inrapporteringsvägar har dessutom effektiviserats i samband 
med införandet av ärendehanteringsystemet Ophelia. Andelen restvärderäddnings-
uppdrag som utförs av restvärdeledare ligger ungefär på samma nivå som föregå-
ende år. Efterfrågan på specialistutbildade miljörestvärdeledare fortsätter dock att 
öka och för att möta behovet utbildades ytterligare tre nya miljörestvärdeledare 
under året. Totalt finns det nu tio miljörestvärdeledare som är fördelade över landet. 

Utökat samarbete med myndigheter
RVR utgör en samhällsviktig funktion och samarbetet med myndigheter utökades 
under året. Detta är ett led i att vidareutveckla den privat-offentliga samverkan. Tra-
fikverket har bland annat beställt en interaktiv utbildning för Polismyndighetens ut-
ryckande personal. På uppdrag av Trafikverket utbildar Försäkringsbranschens Rest- 
värderäddning sedan tidigare samtliga brandbefäl inom kommunal räddningstjänst i 
bland annat arbetsjordning, arbete på väg- och spårområde samt i saneringsarbete 
efter olyckor.

Under 2015 utbildades totalt 602 brandbefäl på 40 olika utbildningsplatser runt 
om i Sverige. Utbildningen innehåller en interaktiv del, en lärarledd teoretisk och 
praktisk del samt behörighetsprov och syftar till att ge kunskap om nödvändiga 
säkerhetsåtgärder och om risker vid arbeten på vägar och vid järnvägsanläggningar. 
Utbildningen har ett samhällsekonomiskt perspektiv där fokus ligger på att minska 
konsekvenserna av olyckor och hinder på vägar och järnvägar. 
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Under 2015 har även samverkansavtal med Polismyndigheten Region Stockholm 
(Stockholms och Gotlands län) tecknats, som innebär att restvärdeledare är be-
hjälpliga med övergripande riskbedömningar av arbetsmiljö, stödfunktion till be-
slutsfattande befäl samt dokumentation på brandplatser.

I samverkansavtalet finns en avsiktsförklaring med målet att ta fram ett nationellt 
samverkansavtal för Polismyndigheten. Intentionen med det nationella samverkans-
avtalet är att verka rikstäckande i ett samarbete avseende bland annat; riskinvente-
ring, arbetsmiljöundersökningar, partikelmätning på brandplats samt kvalitets- och 
rättssäker dokumentation av brandplatsen i form av observationer, intervjuer med 
räddningstjänstpersonal, filmer med mera. 

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Under 2015 har arbetet varit inriktat mot att ta fram en rekommendation om 
att förebygga brand i skog. Den nya rekommendationen 9.4 Skog ger en allmän 
bakgrund om skogsbränder och förslag på hur olika arbeten ska utföras vid olika 
brandrisker samt vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. 

Utbildningen av lantbrukselektriker har fortsatt under året. Totalt har det nu
utbildats 1 072 lantbrukselektriker vid 582 företag.

Glädjande var att inga grisgårdar drabbades av bränder, till skillnad mot 2014 då 
många gårdar eldhärjades och ett stort antal grisar dog.
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Rikstäckande och lokal förankring
Brandskyddsföreningen Sverige är en rikstäckande organisation som represente-
ras av 22 regionala föreningar runt om i landet, vilka utgör ambassadörer för vår 
verksamhet lokalt. De regionala föreningarna bedriver, i samarbete med Brand-
skyddsföreningen och räddningstjänsten, ett omfattande utbildnings- och  informa-
tionsarbete inom brandskydd. De två främsta rikstäckande kampanjerna är ”Upp 
i rök” och ”Bostad” där den första är en brandförebyggande utbildning riktad mot 
högstadieelever. Under 2015 fick totalt 29 877 elever runtom i Sverige lära sig om 
riskerna och konsekvenserna med att anlägga bränder.
Kampanjen Bostad utgör Brandskyddsföreningens uppsökande verksamhet och 
vänder sig till privatpersoner. Den innebär att Brandskyddsföreningen, i samarbete 
med räddningstjänsten, informerar boende om brandsäkerhet och brandskydd i 
hemmet. Under året besöktes sammanlagt 97 074 hushåll. Under årets slut lades 
också stort fokus på brandskydd på asylboenden och man genomförde utbildningar 
riktade till föreståndare för asylboendena.

Förutom rikstäckande kampanjer genomförs också lokala kampanjer vilka ser olika ut 
i olika län. Nedan följer några exempel.

Norrbotten
Inom region Norrbotten har totalt 418 utbildningstillfällen genomförts på temat 
brandskydd och livräddning med sammanlagt 7 350 deltagare. Under 2015 har man 
också lagt speciellt fokus på en äldre målgrupp. Brandskyddsföreningen Norrbotten 
deltog bland annat på mässorna ”Leva livet” och ”Livet leker”, som båda riktade sig 
till en målgrupp på +55.
 Varje år genomförs också två instruktörsträffar och temat för 2015 var Grund-
läggande brandskyddsutbildning och Hotellutbildning. 

Gotland
Inom ramen för kampanjen Upp i rök anordande region Gotland ett event kallat 
”Det brinner”. Eventet samlade drygt 300 elever i årskurserna 6–7  fördelat på 18 
grupper. Eleverna fick lära sig konsekvenserna av en anlagd brand, hur man ska age-

rar vid en brand, hur det känns att vara i ett rökfyllt rum och hur man använder en 
brandsläckare. I samband med eventet besökte också Räddningstjänstens operativa 
styrka Gotlands skolor under tre dagar för att informera om brandförebyggande 
åtgärder.  
 Brandskyddsföreningen Gotland bedriver också sotning, ventilationsrensning 
och brandskyddskontroller genom Brandförebyggarna Gotland AB. Sotare och
skorstensfejartekniker besöker cirka 500 bostäder varje vecka och framöver kom-
mer man att öka de förebyggande insatserna i bostäder ännu mer.

Dalarna
I Dalarna har fler än 2 300 personer i länet informerats om brandsäkerhet i hem-
met genom regionens uppsökande verksamhet. Dessutom har 1367 elever utbild-
ats inom ramen för kampanjen ”Upp i rök”, vilket motsvarar cirka 2/3 av Dalarnas 
sjundeklassare. Under höstlovsveckan i Leksands kommun utbildades dessutom 
lärare inom samma koncept.
 Under Brandskyddsveckan lades fokus på brandsäkerhet för särskilda riskgrup-
per och under veckan anordnades också ett seminarium om riskerna med höga 
trähus och de allvarliga brandriskerna med cellplast. 
 Under 2015 höll region Dalarna också ett seminarium kring eldstadsrelaterade 
bränder för återförsäljare och installatörer av eldstäder. Här informerades om vik-
ten av att elda säkert i en riktigt installerad eldstad och skorsten. Räddningstjänsten, 
Skorstensfejarmästarnas riksförbund och Dalarnas försäkringsbolag föreläste under 
seminariet.

Örebro
Brandskyddsföreningen Örebro har under 2015 riktat sin utbildningsverksamhet 
mot äldre. Inom ramen för den uppsökande verksamheten har man anordnat och 
deltagit i ett antal informationsträffar med PRO och Aktiva pensionärer där man 
informerat om brandskydd. Man har också vänt sig till bostadsrättsföreningar och 
gratis erbjudit utbildningen ”Brandsäkert hem”. Förutom till bostadsrättsföreningar 
har man också, i samarbete med Bergslagens räddningstjänst och Nerikes Brandkår, 
vänt sig till bostadsföretag för att informera om vikten av brandskydd.
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Under 2015 påbörjades också en ny satsning med målet att bilda ett nätverk för 
brandskyddsansvariga i större verksamheter. Målet med träffarna och nätverket är 
att informera om brandskydd och ge möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenhet-
er. Den första träffen ägde rum den 9 oktober då 45 brandskyddsansvariga deltog. 
Planen är att genomföra minst tre träffar per år och initiativet tror man även kan 
bidra till fler medlemmar. 

Östergötland
Under december 2015 genomförde region Östergötland en lyckad julkampanj med 
fokus på brandskydd i hemmet. Kampanjen frontades av Östergötlands Brandtomte 
och pågick under november till slutet av december. Syftet med kampanjen var att 
uppmärksamma brandskydd i hemmet och kampanjen nådde över 600 000 perso-
ner genom annonsering och marknadsföring via Facebook och Instagram. 

Drygt 900 personer bokade dessutom Brandtomten som utbildare, vilket resulte-
rade i över 300 besök hos privatpersoner och företag under 23 dagar. Förutom 
stor spridning i sociala medier fick kampanjen och Brandtomten stor uppmärksam-
het i lokal media då man genomförde intervjuer med tomten.

Skaraborg
Region Skaraborg har under 2015 fokuserat på utbildning i brandskydd för risk-
grupper och personer med begränsade möjligheter att utrymma eller släcka en 
brand själva. Under 2015 ökade man dessutom antalet hembesök och utbildnings-
tillfällen med fokus på äldre där man bland annat talade om vikten av fungerande 
brandvarnare och risken med brännbara material rumt spisen. 
Region Skaraborg har också inlett ett samarbete med kommunen för att i högre 
utsträckning identifiera så kallade högriskpersoner där gemensamma åtgärder satts 
in för att öka brandskyddet. Arbetet har skett i samarbete med socialförvaltningens 
hemsjukvård och räddningstjänsten i Falköping-Tidaholm där hemsjukvårdens per-
sonal numera lägger större vikt vid rutinmässiga brandskyddskontroller.

Jönköping
Sammanlagt har 2 354 elever i årskurs sju utbildats inom ramen för kampanjen 
Upp i rök. Inom den uppsökande verksamheten har sammanlagt 5 981 personer 
utbildats och informerats om brandsäkerhet i hemmet. 
 Projektet ”Säker by” har tidigare genomförts i andra regionala föreningar och 
nu undersöker man förutsättningarna för att även ta konceptet till Jönköping. Pro-
jektet syftar till att utbilda invånare i brandsäkerhet och livräddning i mindre byar 
där avståndet är långt till räddningstjänst, polis och ambulans. 
 Totalt har Brandskyddsföreningen i samverkan med räddningstjänsten utbildat 
över 35 000 medborgare i brandskydd under 2015 – cirka tio procent av länets 
befolkning. 

Blekinge
Under 2015 utbildade Brandskyddsföreningen Blekinge över 6000 personer i all-
män brandkunskap. Bland annat fick samtliga kommunanställda en brandutbildning 
och man höll också informationsmöten för asylsökande och för föreståndare på 
asylboende. Under Östersjöfestivalen informerade man allmänheten om brandris-
ker på sommaren – i båtar, husvagnar, i skog och mark och i hemmet. I samarbete 
med räddningstjänsten höll man också en riktad träff för personer med särskilda 
behov. 

Jämtland
Jämtland är en turisttät region med många hotellövernattningar. Regionen har där-
för lagt stort fokus på brandsäkerhet på hotell och inlett ett samarbete med Visita 
för att certifiera hotellen i regionen under konceptet ”Brandskyddat hotell”. 
 Man lade också stort fokus på brandskydd för äldre och under hösten genom-
förde region Jämtland, i samarbete med räddningstjänsten, en informationskampanj 
riktad mot äldre. Man skrev dessutom ett pressmeddelande där man uppmanade 
kommunerna att inkludera brandsäkerhet i de vårdutredningar som görs. Resultatet 
blev att omsorgsnämndens ordförande lovade att se över rutinerna för individ-
anpassat brandskydd hos äldre och funktionshindrade i regionen.
Under året har man också träffat mäklare för att informera om brandrisker i
hemmet så att de i sin tur kan sprida informationen i samband med bostadsförsälj-
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ningar. Inför julen fokuserade man också på att sprida brandskyddsinformation till 
fastighetsägare för vidare spridning till de boende. 

Inom ramen för kampanjen Upp i rök, som riktar sig till högstadieelever, genomförde 
region Jämtland 19 utbildningar med drygt 400 elever.

Uppsala län
Inom region Uppsala består utbildningsverksamheten främst av kurser inom Heta 
Arbeten och under året genomfördes totalt 25 kurser. Även brandskyddsutbild-
ningar har genomförts där Tranportstyrelsen är regionens största kund. 

Genom den uppsökande verksamheten 2015 nådde man 4 622 personer och 
inom ramen för kampanjen Upp i rök har man utbildat totalt 1 023 elever. I samar-
bete med räddningstjänsten har man också deltagit i ett antal mässor samt arrang-
erat informationsträffar i skolor. Under året har fokus också lagts på individanpassat 
brandskydd Man har besökt PRO och SPF, samt varit i kontakt med kommunansva-
riga för att tala om brandskydd för äldre. 

Under 2016 planerar man att utveckla och utöka utbildningsverksamheten – kursut-
budet ska bli bättre och antalet kurser fler.

Västernorrland
Region Västernorrland höll under 2015 drygt 60 kurser riktade mot högstadielever 
och sammanlagt 1500 elever utbildades i brandskydd och anlagd brand. Föreningen 
är också arrangör av Heta Arbeten och i samverkan med räddningstjänsten genom-
fördes 79 kurser med sammanlagt 1189 deltagare. 

Som ett led i att öka kunskapen om egenskydd har föreningen också genomfört
kombinationsutbildningar i brandskydd och hjärt-lungräddning för att kunna
hantera en brandsituation och ett hjärtstopp.

Man har också haft en informationsträff rörande risken vid kontakt med spännings-
förande ledningar och risken med spänningsförande byggnadsdelar vid brand i sol-

cellsanläggningar. Här informerades bland annat arbetsledare från räddningstjänsten 
i Örnsköldsvik om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas i händelse av brand. Man 
diskuterade också hur anläggningar kan konstrueras med ett bra brandskydd och 
på så vis minska risken för brand, brandspridning och förstörelse.

Gävleborg
Under 2015 genomförde region Gävleborg Brandskyddsveckan och i samarbete 
med räddningstjänsten höll man ”Öppet hus” på brandstationer i länet.

Andra kampanjer man genomförde var bland annat Brandvarnardagen, Upp i rök 
och jul- och nyårskampanjen. Under den senare delade man med hjälp av rädd-
ningstjänsten ut adventskalendrar, reflexer och dekalerna ”Glöm inte att släcka lju-
sen” till olika målgrupper. Dessutom deltog Brandskyddsföreningen Gävleborg och 
länets räddningstjänster i TV 4 under december månad i ett inslag med budskapet 
att kontrollera sin brandvarnare.

Region Gävleborg planerar också att instifta ett stipendium till förmån för personer 
verksamma i länet som gjort en betydande insats genom kunskap eller innovativa 
idéer. Planen är att en gång per år dela ut stipendiet till en nominerad person vid 
Eldklotgalan.

Skåne
Heta Arbeten-utbildningen är en viktig del av region Skånes verksamhet och under 
2015 genomfördes 160 kurser med totalt 2 442 deltagare. 
 Region Skåne arrangerar också kampanjen ”Aktiv mot brand”. Kampanjen ge-
nomfördes första gången på Brandvarnardagen 2012 och har sedan dess varit ett 
lyckat koncept i regionen. Kampanjen syftar till att öka människors kunskaper kring 
brandskydd och motivera dem att ta ett aktivt och personligt ansvar för det egna 
brandskyddet. Kampanjen är ett samarbete mellan flera aktörer, bland andra MSB, 
länsstyrelsen och räddningstjänsten. 
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Region Skåne genomförde också Brandskyddsveckan med fokus på individanpassat 
brandskydd. Den 10 september arrangerades dessutom Skånsk Brandskyddsdag i 
samarbete med MSB Revinge och Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne – Blekinge. 
Brandskyddsdagen besöktes av 200 deltagare samt 44 utställare.

Regionen arbetar också aktivt med kampanjer för att minska antalet bostadsbrän-
der och anlagda bränder och dessa utgör också föreningens fokus kommande år.

Brandskyddsföreningens representantskap
För att öka medlemmarnas inflytande över verksamheten i Brandskyddsföreningen 
finns det ett representantskap som träffas regelbundet. Representantskapet bild-
ades som ett relationsskapande och rådgivande forum mellan medlemmarna och 
föreningens styrelse.  Representantskapet utgörs i dagsläget av 35 organisationer 
och företag som utses vartannat år på Brandskyddsföreningens stämma. Represen-
tantskapets möten ger möjligheter att diskutera föreningens strategiska inriktning, 
framtida planer och projekt samt pågående utvecklingsarbeten. Mötena ger också 
styrelsen möjlighet att inhämta synpunkter från medlemmarna, som får reagera och 
kommentera föreningens arbete.

Under 2015 genomfördes representantskapsmöten i mars och i oktober. Under 
mötet i mars redovisade föreningens stipendiater 2014, Björn Granvik och Eva 
Ljungkvist, sitt utvecklingsarbete kring förståelsen av personer som anlägger brän-
der. Utöver detta diskuterades brandsäkerheten i de allt fler, större och högre, 
träbyggnader som uppförs i Sverige. Brandskyddsföreningen arbetar för att ta fram 
tydligare och långsiktiga riktlinjer som kan vara normerande för brandsäkerheten 
i höga trähus.  Under mötet i oktober diskuterades också föreningens nya norm, 
Föreståndare Brandfarlig vara.
 Under representantskapet för 2015 togs även utvecklingen av skadepreven-
tionskonceptet Heta Arbeten upp. Konceptet har under 25 år gett ett mycket bra 
resultat och förhindrat både bränder och skador. Under mötet gjordes också en 
nordisk utblick med Norges och Finlands nationella brandövning. Det fanns ett 
stort intresse för att ta konceptet också till Sverige.

Representantskapet – ett unikt forum
Brandskyddsföreningen vill satsa mer på representantskapet framöver och höja dess 
status och popularitet. Genom att minska antalet representantskapsmöten från två 
tillfällen per år till ett, och bjuda in fler externa intressenter, näringsrepresentanter, 
politiker och intressanta talare, debattörer och trendsättare vill vi skapa en större 
exklusivitet kring representantskapet. Vår inriktning är att utöka detta forum till en 
bredare plattform med möjlighet att visa upp vår verksamhet för en bredare mål-
grupp med syftet att fler ska intressera sig för och engagera sig i föreningens arbete.



AKTIVITETER 2015

• EN - 13 700 uppdrag  (14 % ökning), 42 000 objekt (6 % ökning)
• Försäkringsbranschens Restvärderäddning har 
  -genomfört 7 830 uppdrag
  -utbildat 602 brandbefäl i arbetsjordning och arbete på
  väg- och spårområde.
• Nytt 3-årsavtal med Scandic, hälften av hotellen är certifierade
• Heta Arbeten – nytt koncept 
  -891 instruktörer har utbildat 58 656 hetarbetare (96 % godkända)
  -386 arrangörer – 75 kvalitetsbesök 
• 230 utbildningstillfällen – cirka 5 500 deltagare
• Skadeplats 540 deltagare och BRAND 380 deltagare
• 19 skrifter (böcker, normer och informationsmaterial)
• 15 God skyddsnivå-blad
• 6 nya e-learningar
• 4 nya utbildningsmaterial
• 2 releaser av Heta Arbeten-materialet på 5 språk
• Kombiutbildning för sjöfarten, Nyhet!

• Konceptutbildningar, Nyhet!

  -Grundläggande brandskydd
  -Systematiskt brandskyddsarbete 
  -Egenkontroll
  -Grundläggande brandskydd hotell
  -Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning 
   

© Brandskyddsföreningen 2016 


