Brandskyddsarbete
Arbetsmiljökrav leverantörer

Sannolikheten för att brand uppstår i samband med byggnads- och anläggningsarbeten är
generellt sett hög på grund av de arbeten som pågår samt att arbetsplatsen och organisationen
hela tiden förändras.
Den potentiella konsekvensen av brand är stor på grund av att riktiga brandcellsgränser saknas,
det är mindre ordnade förutsättningar för utrymning och begränsning i släckutrustning.

Organisation och planering
Som leverantör till Skanska ska du se till att den som utför arbeten för dig känner till och följer Skanskas regler och
anvisningar för att förebygga brand samt begränsa dess konsekvenser. Däribland regler och rutiner för rökning och
utförande av Heta arbeten/ Brandfarliga arbeten.
Av Skanskas produktionsledning får du senast vid ankomst till arbetsplatsen information om vem som är Bas-U,
Brandskyddsansvarig, Föreståndare Brandfarlig vara samt vilka personer som är utsedda tillståndsansvariga för Heta
arbeten/ Brandfarliga arbeten .
Den som är tillståndsansvarig, brandvakt respektive utförare av Heta arbeten/Brandfarliga arbeten ansvarar för att
arbeta enligt gällande rutiner.
Planering
• I din arbetsberedning minimera risk för brand genom att välja annan metod än
Heta arbeten/Brandfarliga arbeten. Är det oundvikligt krävs särskilt tillstånd.
• Anmäla behov av tillstånd för Heta arbeten/ Brandfarliga arbeten i god tid.
• Se till att tillsyn och underhåll genomförs löpande på brandskyddsutrustning,
och att den har genomgått godkänd årlig kontroll innan etablering på arbetsplatsen.
• Förvara material och avfall som kan brinna på rätt sätt och följa Skanskas anvisningar.
• Planera för att brandvakt ska användas om inte tillståndsansvarig medger undantag.
Före arbete påbörjas
• Utbildningsintyg för personer som ska utföra eller vara brandvakt vid
Heta arbeten/Brandfarliga arbeten ska lämnas till BAS-U/ Tillståndsansvarig,
senast i samband med att arbetena ska påbörjas.
• Information om eventuella brandfarliga varor, inklusive hanteringsföreskrifter och –krav, ska lämnas till BAS-U/
Föreståndare Brandfarlig vara så tidigt som möjligt och alltid innan ankomst till arbetsplatsen.

Säkert utförande
Heta arbeten/ Brandfarliga arbeten får bara utföras med tillstånd från
tillståndsansvarig. Tillstånd ges och följs upp på det aktuella
arbetsstället.
Ändras förutsättningarna för det gällande tillståndet ska arbetet
avbrytas.
Du som leverantör ska tillhandahålla släckutrustning för era arbeten vid
utförande av Heta arbeten/ Brandfarliga arbeten. Utrustningen ska vara
märkt med leverantörens företagsnamn.
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Vagn för släckutrustning
underlättar arbetet.

