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INTYG OM ÖVERENSSTÄMMANDE 
Brandsäker byggarbetsplats enligt SBF 505:1 
 

 Nyproduktion  Ombyggnation  Renovering Datum Intyg revideras senast 

            
Kravställare Huvudentreprenör 

            

Projekt 

      
 

 
Kravpunkter och signering av överensstämmelse 
Signering innebär ett intygande av att kravpunkterna ingår i byggarbetsplatsens systematiska brandskyddsarbete 
 

Kravpunkt Notering Signatur 
Ledningens engagemang   
4.1.1 Huvudentreprenör ska ha en av ledningen fastställd policy som innefattar brandsäkerhet.        
4.1.2 Huvudentreprenör ska ha system för incidentrapportering.        
4.1.3 Brandsäkerhet ska vara en stående punkt på planerings- och uppföljningsmöten.        
Brandskyddsorganisation   
4.2.1 Byggarbetsplatsen ska ha en dokumenterad fördelning av arbetsuppgifter avseende brandskyddet.        
4.2.2 Byggherre eller huvudentreprenör, som genom avtal har övertagit samordningsansvaret för 

byggnadsarbetet, ska utse en brandskyddsansvarig. 
       

4.2.3 Minst en brandskyddskontrollant ska vara utsedd.        
4.2.4 Om brandfarliga heta arbeten förekommer på byggarbetsplatsen ska tillståndsansvarig vara 

utsedd. 
       

4.2.5 Om tillståndspliktig mängd hanteras på byggarbetsplatsen ska föreståndare för brandfarlig vara, 
vara utsedd. 

       

4.2.6 Om explosiv vara hanteras på byggarbetsplatsen ska föreståndare för explosiv vara, vara utsedd.        
4.2.7 Byggarbetsplatsen ska ha befattningsbeskrivningar för personer med uppgifter i brandskydds-

arbetet. 
       

Riskhantering   

4.3.1 Inventering av brandrisker ska ha genomförts och riskreducerande åtgärder ska ha vidtagits.        
4.3.2 Brandskyddsansvarig ska kontinuerligt inhämta uppgifter om brandrisker från samtliga under-

entreprenörer. 
       

Regler och rutiner   

4.4.1 Regler/rutiner ska finnas som beskriver åtgärder och hur de ska utföras. 
Följande riskreducerande regler/rutiner ska finnas dokumenterade om det inte uppenbart saknas 
skäl och kravställare har medgivit undantag. 

       

  åtgärder mot anlagd brand 
 hantering av brandfarliga vätskor och gaser 
 hantering av explosiva varor 
 Heta arbeten 
 brandsäkerhet kring elinstallationer och elapparater 
 brandsäker hantering av byggmaterial och avfall 
 ställningar och väderskydd 
 brandsäkerhet i byggbodar och liknande 
 frånkoppling av brandlarm och/eller sprinkler 
 rökning 

       

Nödlägesplanering   

4.5.1 På byggarbetsplatsen ska finnas information om åtgärder vid brand eller annat nödläge.        
4.5.2 Arbetsledare ska ha rutiner för krishantering när personal drabbas vid arbetsplatsolycka.        
Utbildning och information   

4.6.1 Platschefen ska ha rutiner för information om brandsäkerhet på byggarbetsplatsen.        
4.6.2 Byggentreprenörer ska ha rutiner för utbildning av anställda.        
4.6.3 Brandskyddsansvarig ska ha genomgått utbildning avseende ansvar för brandskyddet. Intyg om 

genomgången utbildning ska kunna redovisas. 
       

4.6.4 Alla som har utsetts att utfärda tillstånd för brandfarliga heta arbeten på byggarbetsplatsen bör 
förutom behörighetsutbildning i heta arbeten ha en kompletterande utbildning angående 
tillståndshanteringen. 

       

4.6.5 Föreståndare för brandfarlig/explosiv vara ska ha genomgått utbildning. Intyg om genomgången 
utbildning ska kunna redovisas. 
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Kravpunkt Notering Signatur 
Dokumentation   

4.7.1 Dokumentation av byggarbetsplatsens brandskydd ska finnas        
4.7.2 Installation och tillsyn av elanläggningar ska utföras och dokumenteras av behörig elinstallatör.        
4.7.3 Tillstånd ska finnas för tillståndspliktig mängd av brandfarlig vara. Giltigt tillstånd från kommunen 

ska kunna redovisas. 
       

4.7.4 Tillstånd ska finnas då hantering av explosiv vara förekommer. Giltigt tillstånd från kommunen 
kunna redovisas. 

       

Egenkontroll   

4.8.1 Rutiner ska finnas för egenkontroll av brandskyddet.        
4.8.2 Egenkontroll ska utföras med fastställda intervall.        
4.8.3 Brister som upptäckts vid egenkontroller ska dokumenteras och åtgärdas utan dröjsmål.        
Uppföljning   

4.9.1 Rutiner ska finnas för uppföljning av brandskyddsarbetet.        
Övriga brandtekniska installationer   

4.10.1 På byggarbetsplatsen ska det finnas möjlighet att påkalla behovet av utrymning för alla berörda. 
I särskilda fall ska brand- och utrymningslarm installeras som också kan aktiveras manuellt. 

       

4.10.2 Vägledande markeringar ska finnas i och till utrymningsvägarna.        
4.10.3 Utrymningsvägar som saknar dagsljusinsläpp ska ha nödbelysning.        
4.10.4 Varje våningsplan ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.        
4.10.5 Återsamlingsplats vid utrymning ska finnas. Återsamlingsplatsen ska vara markerad med en skylt.        
4.10.6 Handbrandsläckare ska finnas tillgängliga. Gångavståndet till närmaste släckutrustning ska inte 

överstiga 25 meter. Plats för brandredskap är ska vara märkta med skyltar. 
       

Bygg- eller rivningsarbete parallellt med annan pågående befintlig verksamhet   
4.11.1 Riskbedömning ska genomföras kontinuerligt.        
4.11.2 Ansvarsförhållanden mellan befintlig verksamhet och entreprenadområde ska vara klargjorda.        

 
Övriga noteringar 
      

 
 
 
Intygande om överensstämmande med SBF 505 
 
Signatur Namn Ort och datum 

             
Funktion/Företag Underskrift 

       
 
Signatur Namn Ort och datum 

             
Funktion/Företag Underskrift 

       
 
Signatur Namn Ort och datum 

             
Funktion/Företag Underskrift 

       
 
Signatur Namn Ort och datum 

             
Funktion/Företag Underskrift 
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