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Anvisning för systematiskt brandskyddsarbete på KTH

Sammanfattning
KTH skall där dess verksamhet bedrivs genom utbildning, övning och vägledning, aktivt verka för att
anställda och studenter skall ha kunskap om brand och brandförlopp, för att förhindra, förebygga och
begränsa skador, tillbud och olyckor till följd av brand.

Syfte
Syftet med anvisningen är att ange förutsättningar för det systematiska brandskyddsarbetet på KTH,
hur detta ska organiseras, utformas och etableras för att kunna vinna kraft i verksamheten. Policy för
brandskyddsarbetet anges i säkerhetspolicy för KTH.

Omfattning
Anvisningen omfattar hela KTH och därigenom samtliga etableringar där KTH är verksamt.
Skolspecifika anvisningar kan förekomma.

Förutsättningar
För att uppnå ett systematiskt brandskyddsarbete SBA, ska KTH på ett strukturerat sätt planera,
utbilda, öva, dokumentera, kontrollera, åtgärda och följa upp brandskyddsarbetet inom den egna
organisationen och i samverkan med externa organisationer, ägare, förvaltare, brukare och
verksamheter när verksamhet bedrivs inom eller i direkt anslutning till KTH.

Organisation
Ledning.
Rektor har det yttersta ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor har enligt KTH:s delegationsordning till
skolchef/motsvarande delegerat ansvaret för att organisera skolans verksamhet och personal, samt att
besluta om arbetsmiljöåtgärder. Skolchef skall fastställa, besluta och när så är möjligt eller lämpligt
delegera skolans systematiska brandskyddsarbete.
Uppföljning, samordning och strategisk planering.
KTH:s säkerhetschef har till uppgift att upprätta strategi för och utveckla, samordna samt följa upp det
systematiska brandskyddsarbetet på KTH och därigenom KTH:s styrdokument, KTH:s ramtillstånd för
brandfarlig vara, KTH:s insatsplan för brand och räddning samt planeringsförutsättningar för
brandskydd i KTH:s lokaler vid nybyggnation, till- och ombyggnad, samt anpassning av KTH:s lokaler.
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Utbildning och övning.
KTH:s säkerhetschef ska verka för att anställda och studenter skall ha kunskap om brand och
brandförlopp, för att förhindra, förebygga och begränsa skador, tillbud och olyckor till följd av brand.
Färdigheter ska vinnas genom utbildning, praktisk övning och information.
Förebyggande brandskyddsarbete.
Skolchefen bör utse ansvarig befattningshavare i rollen som brandskyddsansvarig inom sin skola.
Skolchef avgör om ställföreträdande brandskyddsansvarig skall utses för varje byggnad som skolan har
verksamhet.
Utrymning.
Skolchefen eller den som har delegationen, utser utrymningsledare i den omfattning som krävs för att
klara en utrymning av den egna verksamheten.
Brandfarlig och explosiv vara
Vid skolor som hanterar brandfarlig och explosiv vara enligt denna lag, LBE och MSB:s föreskrifter, ska
det finnas en föreståndare. Skolchef är föreståndare till dess befattningen delegerats.

Genomförande
Hur det systematiska arbetet ska realiseras anges i KTH:s funktionssida systematiskt
brandskyddsarbete på KTH.
I de fall KTH:s verksamhet anger ambitioner utöver lagstiftning, föreskrifter, normer och regler ska
detta anges som en egen ambition och samverkas med KTH:s säkerhetchef.
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