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1. Allmänt
Denna utbildningsplan för brandskydd ingår i ett totalt brandskyddskoncept att alltid ha ett
fungerande brandskydd inom Umeå universitet och utgör därmed en del av att upprätthålla en god
brandskyddsnivå, dels i enlighet med universitetets övergripande säkerhetspolicy, dels för att
uppfylla arbetsmiljö- och brandskyddslagstiftningen.

1.1. Omfattning
Målgruppen för brandskyddsutbildningarna omfattar samtliga personer som ingår eller deltar i
Umeå universitets utbildningsverksamhet och i samband med detta vistas inom lokaler som
nyttjas av universitetet. Begreppet brandskyddskunskap omfattar följande områden:
• Lagar, föreskrifter och rekommendationer som berör brand- och utrymningssäkerheten.
• Byggnadstekniskt brandskydd.
• Brandförlopp och mänskligt beteende.
• Brandskyddsorganisation - egenkontroll.
• Handlingsplan för agerande vid brand.
• Första omhändertagande av skadad person vid brand eller annan olyckshändelse.

1.2. Syfte och mål
Syftet med det förebyggande brandskyddsarbetet är att:
• Verksamhetens brandskyddskunskap ska säkerställas i enlighet med de lagar,
föreskrifter och rekommendationer som följer med brand- och utrymningssäkerheten.
• Verksamhetens brandskyddskunskap ska säkerställas.
• Redovisa de utbildningsnivåer som gäller enligt verksamhetens egen ambition.
• På ett naturligt sätt länka in funktionerna i det byggnadstekniska brandskyddet hos
verksamheten.
• Utgöra ett underlag vid redovisning i samband med egenkontroll, tillsynsbesök mm.
Målet med förebyggande brandskyddsutbildning är att:
• Uppnå en ändamålsenlig och enhetlig kunskapsnivå avseende brand- och utrymningssäkerhet
hos personer som verkar inom ramen för Umeå Universitets utbildningsverksamhet.
• Skapa trygghet och god handlingsförmåga i samband med frågor och händelser som berör
brand- och utrymningssäkerheten.
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2. Regelverk och kravnivåer som berör utbildningsområdet
2.1. Byggnadstekniskt brandskydd
Då universitetet under sin livstid har genomgått om- och tillbyggnationer under olika
lagstiftningar och regelverk varierar nivån på det byggnadstekniska brandskyddet och därmed, i
viss utsträckning, även nivån på funktioner som berör verksamhetens brand- och
utrymningssituation. Krav på att retroaktivt åtgärda höjda krav i befintliga byggnader föreligger
inte så länge som byggnaden upprätthåller funktionen enligt det ursprungliga kravet samt om
byggnaden ej påverkas av en ombyggnad där dagens kravnivå blir aktuell. En strävan är dock att
svaga länkar, där personsäkerheten direkt påverkas, successivt förbättras både byggnadstekniskt
samt genom anpassade utbildningar och information. Målet är att erhålla en ändamålsenlig och så
långt som möjligt, enhetlig skyddsnivå.

2.2 Universitetets ambition och räddningstjänsten
Lagar och föreskrifter anger främst de ramar och funktionskrav som föreligger avseende
utbildnings- och kunskapskrav. I och med detta är det Umeå universitets egen ambition och
säkerhetspolicy som anger gällande utbildningsnivåer och deras omfattning.
Räddningstjänstfrågor som berör utbildningsområdet är främst:
• anpassning av den egna brand- och utrymningsorganisationen för en effektiv samverkan med
räddningstjänstens insatsstyr-kor samt
• redovisning av personalens kunskapsnivå i samband med brandsyn och tillsyn av verksamheten.

3. Utbildningskategorier
För att täcka information och utbildning till de personer som berörs enligt avsnitt 1.1 bör tre
utbildningskategorier enligt nedan tillämpas.

3.1. Kategori 1 - Studenter
BENÄMNING:

Grundläggande information till
studenter och övriga personer som ej
utgör anställd personal.

TIDSÅTGÅNG

Prefekt har ansvar att se till att
utbildning till studenter genomförs av
institution alternativt av någon annan
som håller i introduktion för nya
studenter.

INNEHÅLL:

• Översiktlig information om
brandförlopp och mänskligt beteende.
• Information om de brandtekniska
funktioner inom Umeå universitet som
direkt berör personer i byggnaderna
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t.ex. utrymningsplan samt
handlingsplan.
• Kort information om brandskydd i
hemmet - brandvarnare, försäkring
mm.

ANPASSNING:

Personer som regelbundet vistas i
lokaler med brandfarlig vara ska
speciellt informeras om gällande
rutiner för denna hantering.

3.2. Kategori 2 - Personal
BENÄMNING:

Grundläggande brandskyddsutbildning
inkl. praktisk övning med
handbrandsläckare
Brandskyddsutbildning till personal
som är anställd av Umeå universitet och
verkar inom universitetets lokaler.

TIDSÅTGÅNG:

2 tim teori + 1 tim praktisk övning

KOSTNAD:

Universitetet anordnar utbildning,
AMK står för lokal och fika.
Utbildningen debiteras respektive
verksamhet.

INNEHÅLL:
• Översiktlig information om gällande
regelverk och föreskrifter.
• Utbildning i brandförlopp och
mänskligt beteende.
• Utbildning i grundläggande brandoch utrymningstekniska system kopplat
till universitetets förutsättningar.
• Genomgång av brand- och
utrymningsorganisation före, under och
efter en nödlägessituation till följd av
brand.
• Genomgång av speciella risker och
handlingsplaner.
• Praktisk övning ordnas som avslut.
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3.3. Kategori 3 – Personal med brandskyddsuppgifter
BENÄMNING:

Brandskyddsutbildning till personal
som är anställd av Umeå universitet och
har någon form av brandskyddsuppgifter i organisationen t.ex.
brandskyddsombud, föreståndare för
brandfarlig vara.

TIDSÅTGÅNG:

Brandskyddsombud: 2 tim
Föreståndare: 6 tim
(De ska ha gått grundläggande
brandskyddsutbildning innan)

KOSTNAD:

Universitetet/AMK anordnar och
bekostar utbildningen.

INNEHÅLL:

• Utbildning i gällande regelverk och
föreskrifter.
• Utbildning i brandförlopp och
mänskligt beteende.
• Utbildning i grundläggande brandoch utrymningstekniska system kopplat
till universitetets förutsättningar.
• Genomgång av brand- och
utrymningsorganisation före, under och
efter en nödlägessituation till följd av
brand.
• Genomgång av kontrollplaner och
rutiner för en systematiserad kontroll av
brand- och utrymningstekniska
funktioner inom verksamhetens
ansvarsområden.
• Genomgång och återkoppling av
speciella risker och problemställningar
kopplat till brand- och
utrymningssäkerheten.

