Insatsplanering

En del av ditt brandskydd
En förutsättning för en lyckad räddningsinsats

”Att göra en brandsläckningsinsats utan insatsplan,
är som att springa orientering utan karta”

Insatsplan
Insatsplanen

- en förutsättning för en snabb och effektiv insats

En grund för att räddningsinsatsen ska kunna genomföras snabbt, effektivt och på ett
säkert sätt är att räddningstjänstpersonalen har god information. Då kan räddningstjänsten snabbt sätta sig in i situationen och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas.
Utan information om verksamheten och byggnaden kommer räddningsinsatsen att ta
längre tid och kan inte utföras lika snabbt och effektivt.

Insatsplanen
- en del i det interna systematiska brandskyddsarbetet
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Brandskyddsbeskrivning

Det interna brandskyddsarbetet kräver ett aktivt ledarskap. En insatsplan är en del av
verksamhetens och anläggningens brandskydd. Upprättandet och uppföljningen av
insatsplanen är en del av verksamhetens interna systematiska brandskyddsarbete.

Ansvar
Brandskydd

- ditt ansvar som verksamhetsutövare

Vid larm har räddningstjänsten larmplaner och är förberedd så att närmaste räddningsenheter med bästa möjliga utrustning larmas och kör till rätt adress.
Det är upp till verksamhetsutövaren att se till att det finns en uppdaterad insatsplan
tillgänglig för räddningstjänsten. Verksamhetsutövaren är skyldig att hantera sina egna
risker och sitt eget brandskydd.
I denna broschyr får du vägledning hur du ska presentera och hantera insatsplanen.

” Ägaren eller innehavaren av en byggnad/anläggning har ansvaret för
att vidta brandförebyggande åtgärder. Dessa förebyggande åtgärder skall
enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ.”
Räddningstjänstlagen
Arbetsmiljölagen
Plan- och bygglagen
Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Framtagning
Framtagningsprocessen

Insatsplanen ska tas fram av verksamhetsutövaren och stämmas av med räddningstjänsten. Exempel på insatsplan från räddningstjänsten och denna broschyr är vägledande vid
framtagningen.

Insatsplanens framtagning steg för steg
Förslag på insatsplan
tas fram av verksamhetsutövaren.

Förslaget presenteras
för räddningstjänsten.

Verksamhetsutövaren
bearbetar förslaget
utifrån synpunkterna från
räddningstjänsten.
Räddningstjänsten
ger sina synpunkter
på förslaget.
Den färdiga
insatsplanen anordnas
enligt stycket
”Insatsplanens placering”
i denna broschyr.

Delar

Insatsplanens delar
Insatsplanen på objektet ska presenteras med följande delar:
• Situationsplan
• Planritning/ar
• Textinformation

Situationsplan
Vid behov tas en situationsplan fram i A3-format och i lämplig
skala. På situationsplanen ska följande finnas med:
• Angreppsvägar till området
• Byggnaderna
• Brandmurar mellan byggnader
• Räddningsvägar och andra vägar
• Mark, vägar och andra kännetecken runt byggnaden
• Norrpil
• Brandposter

Planritning
Planritningen ska presenteras i A3-format och i lämplig
skala. Endast ett våningsplan per blad får finnas med. På
planritningen ska följande finnas med:
• Brandförsvarstablåns placering
• Sprinklercentralens placering
• Angreppsvägar till byggnaden och våningsplanen
• Sprinklade ytor och sprinklersektioner
• Brandlarmsektioner
• Stigarledningar
• Brandcellsgränser med brandteknisk klass EI 60 och högre
• Trapphus och korridorer med benämningar
• Brandventilation
• Risker, som tryckkärl och brandfarlig vara
• Skyddsobjekt

Textinformation
Textinformationen ger närmare upplysningar om:
• Risker, t. ex. gasflaskor
• Handhavande av brandtekniska installationer, t. ex. hur
brandventilation öppnas
• Skyddsobjekt
• Kontaktpersoner

Symboler
Symboler

Följande symboler ska användas till situationsplanen och planritningarna.

Angreppsväg

Brandförsvarstablå

Svart pil som pekar i riktning
mot dörr eller dylikt där
angrepp kan göras.

Rektangel med bokstäverna
CA som beskriver placering av
brandförsvarstablå.

Risk

Skyddsobjekt

Triangel med svart ram och
gul fyllning. Farosymbolerna
numreras med svart siffra
i triangeln. I textdelen
beskrivs risken.

Paraply som beskriver
placering av föremål med
skyddsvärde. Vad skyddsobjektet består av beskrivs i
textdelen.

Brandcellsgräns

Sprinklad yta

Röd linje med brandklassen
markerad vid väggen.

Ytor som är skyddade med
vattensprinklers markeras
med ljusblå skuggning.

Brandventilation
Rektangel med bokstäverna
RL. Symbolen markerar
rum med brandventilation.
I textdelen beskrivs hur
luckan öppnas.

Utomhusbrandpost
Röd fylld cirkel.

Anslutning till stigarledning
Symbolen markerar anslutningspunkt för stigarledning.

Sprinklercentral
Symbolen markerar rum med
sprinklercentral.

Insatsplanens placering

Insatsplanen ska finnas i tre exemplar i röda pärmar märkt ”Insatsplan”.
Dessa pärmar placeras i samma typ av röda skåp som används vid
brandlarmscentraler. Dessa skåp bör placeras i hallen eller trapphuset som är
huvudangreppsväg för byggnaden. Samråd med räddningstjänsten för bästa
placering.
På fasaden utanför ska det finnas en röd skylt med vit halvmåne med texten
”Insatsplan” i vitt.

Uppdateringsrutiner

Insatsplanen ska systematiskt uppdateras av verksamhetsutövaren så att den
överensstämmer med verkligheten. Kontroll att insatsplanen överensstämmer
med verkligheten bör genomföras två gånger per år.

Produktion 2003: www.networkreklam.se

Botkyrka brandförsvar

Tuna gårdsväg 1, 147 43 Tumba
Tel: 08-530 628 00
www.botkyrka.se/brand

Brandkåren Attunda

Pommernvägen 1, 192 70 Sollentuna
Tel: 08-594 696 00
www.brandkaren-attunda.se

Ekerö brandförsvar

Box 208, 178 23 Ekerö
Tel: 08-560 391 00

Nacka brandförsvar

Nacka kommun, 131 81 Nacka
Tel: 08-718 80 00
www.nacka.se

Knivsta räddningstjänst
741 75 Knivsta
Tel: 018-34 70 00
www.knivsta.se

Norrtälje räddningstjänst
Box 802, 761 28 Norrtälje
Tel: 0176-710 00
www.norrtalje.se

Sigtuna Arlanda räddningstjänst
Stationsgatan 20, 195 85 Märsta
Tel: 08-591 260 00
www.sigtuna.se

Stockholms brandförsvar

Box 1328, 111 83 Stockholm
Tel: 08-454 87 00
www.brand.stockholm.se

Södertörns brandförsvarsförbund
Box 563, 136 25 Haninge
Tel: 08-721 22 00
www.sodertorn.brand.se

Södra Roslagens Brandförsvarsförbund
Nytorpsvägen 3, 183 53 Täby
Tel: 08-792 99 00

Värmdö räddningskår

134 81 Gustavsberg
Tel: 08-570 381 00
www.varmdo.se/raddning

Plats för visitkort
Räddningstjänstens kontaktperson

