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Riktlinjer1 Brandskydd 
 
Inom Lunds Universitet ska vi arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och 
egendom och som främjar verksamheten som bedrivs och tryggar en fortsatt drift. 
Alla som besöker universitetets lokaler; anställda, studenter och besökare, skall 
känna trygghet vad gäller brandskydd och möjlighet till säker utrymning.  
Arbetet skall bedrivas systematiskt genom: 
 

• God kunskap hos anställda och studenter. 

• Egenkontroller av brandskyddet genomförs vid såväl den dagliga driften 
som vid särskilda brandskyddskontroller. 

• God teknisk standard på brandskyddsinstallationer. 

Förtydligande 
Ett gott brandskydd uppnås genom att varje verksamhet bedriver ett systematiskt 
brandskyddsarbete vilket omfattar framtagande av ett ledningssystem för att 
organisatoriskt strukturera arbetet med brandskyddet. Exempel på 
brandskyddsarbete i en verksamhet är utbildning av personal och att byggnaden är 
försedd med tekniska installationer t ex brandceller och brandlarm. 
Brandskyddsarbetet ska ske i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Anställda och studenter ska få relevant brandskyddsutbildning eller information. 
 
Ett ledningssystem för brandskydd kan bestå av en uttalad policy för brandskyddet, 
ansvarsfördelning, brandskyddsorganisation, beskrivning av verksamheten med 
avseende på brandskydd, rutiner och instruktioner, beskrivning av speciella risker, 
drift och underhåll samt uppföljning.  
 
Det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas i nära samverkan med 
fastighetsägarna och ske i samverkan med övrigt säkerhets- och arbetsmiljöarbete 
för att uppnå godtagbara helhetslösningar. 
 
För att brandskyddet ska fungera på sikt är det dessutom nödvändigt att 
kontinuerligt arbeta med detta. Det systematiska brandskyddsarbetet är en 
förutsättning för att relevant brandskyddsnivå ska kunna upprätthållas. 
 
I samband med nybyggnad och ändring ska en säkerhetsgranskning ske i 
samverkan med fastighetsägaren avseende det totala brandskyddet för byggnaden. 
I samband med dessa arbeten ska byggnaden förses med brand- och 
utrymningslarm om detta inte redan finns installerat. 
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