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BAKGRUND 

En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av 

dessa är över 90 % oönskade larm, dvs. automatlarm föranledda av andra orsaker än brand. 

Statistiken säger också att majoriteten av larmen inkommer dagtid måndag till fredag, oftast 

orsakade av hantverkare, handhavandefel och bristande underhåll. Med andra ord aktiviteter i den 

dagliga verksamheten. Men även tekniska brister förekommer, särskilt i samband med 

nyetablerade anläggningar som behöver ”trimmas in” i verksamheten.  

 

Tillförlitligheten i utgående larmsignal måste därför höjas och ansvaret för detta arbete, liksom 

ansvaret för såväl anläggningens status som underhåll är uteslutande anläggningsägarens.  

 

Räddningstjänsten Syds ansvar och uppdrag är att skydda och rädda liv, egendom och miljö. I detta 

åligger att upprätthålla en god beredskap för olyckor och aktivt arbeta för en ökad trygghet och 

säkerhet i kommunen såväl före som under och efter en olycka inträffat. Därför bör den här typen 

av larm aldrig vidarekopplas till räddningstjänsten utan istället tas om hand av verksamheten själv.    

 

Det är viktigt att komma ihåg att ett väl fungerande automatiskt brandlarm ger en tidig upptäckt av 

brand. Den tidiga upptäckten måste dock alltid följas av rätt åtgärd och först när vi behövs skall vi 

finnas där för att hjälpa. Och först då skall vi sätta in alla erforderliga resurser.  
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SYFTE 
Ett automatiskt brandlarm utgör en viktig funktion i byggnadens och verksamhetens brandskydd 

och en rätt utformad anläggning innebär en tidig upptäckt av brand. Ett brandlarm skall dock alltid 

följas av rätt åtgärd och rätt åtgärd är inte alltid att enbart utrymma och invänta räddningstjänsten 

utan själv agera genom att undersöka larmorsak och därefter vidta erforderliga åtgärder. 

Kvalitetsplanen skall höja såväl driftsäkerheten på anläggningen, som verksamhetens interna 

beredskap att hantera eventuella larm. 

 
 

MÅL 
Genom en driftsäker anläggning skall risken för oönskade larm minimeras. Samtidigt kommer 

kompetensen beträffande den egna beredskapen efter hand att öka liksom en allmän 

brandsäkerhetsmedvetenhet spridas i organisationen. Med andra ord skall automatlarmsarbetet 

generera en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten och avsevärt mindre oönskade 

utryckningar för räddningstjänsten. 

 
 

ALLMÄNT 
Kvalitetsplanen är generell och gäller oavsett anläggningstyp. Under vissa avsnitt förekommer 

alternativa lösningar. Dessa syftar till att införas i någon form anpassade efter förutsättningarna i 

den aktuella verksamheten.  

 

Grundkravet för att ansluta anläggningen till räddningstjänsten är att den är installerad enligt 

Svenska Brandförsvarsföreningens regler för automatiskt brandlarm återgivna i SBF 110:6 (tidigare 

RUS 110:5). Delar av detta regelverk utgör därför även grundstommen i kvalitetsplanen.  

 

Huvudpunkterna i kvalitetsplanen är att larmlagring och larmorganisation skall införas under 

normal verksamhetstid. Då larmlagring kräver att personal finns på plats skall vid de verksamheter 

som normalt är obemannade (t.ex. garage) istället tekniska lösningar införas.  

 

Kvalitetsplanen anger också rutiner och intervall för intern respektive extern kontroll och tillsyn. 

 

Automatlarmsarbetet skall bedrivas organiserat och strukturerat och därför integreras i 

verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. För mer information om systematiskt 

brandskyddsarbete se:  

http://www.rsyd.se/sv/Foretag/Systematiskt-brandskyddsarbete/
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ANSVAR 
Ansvarsförhållandet mellan anläggningsägare och räddningstjänsten regleras i anslutningsavtalet. 

Om anläggningsägare och nyttjare av anläggningen är två juridiska personer skall 

ansvarsförhållandet regleras dem emellan. 

 

Ansvaret för skötseln av anläggningen åvilar anläggningsägaren som skall utse minst två 

anläggningsskötare. Anläggningsägaren svarar för att utsedda personer erhåller erforderlig 

kompetens. 

 

Anläggningsskötarnas namn och telefonnummer skall meddelas skriftligen till räddningstjänsten i 

samband med avtalets tecknande.  

 
 

ORGANISATION 
Förutom två anläggningsskötare skall nyttjaren av anläggningen upprätta en larmorganisation. 

Larmorganisationens uppgift är att hantera automatlarmen under normal verksamhetstid genom 

att: 

 

 fastställa platsen varifrån larmet uppkommit och orsaken till larmet 

 informera berörda personer inom objektet om en eventuell brand 

 initiera utrymning av de personer som befinner sig i byggnaden 

 svara för tillgängligheten av larmade utrymmen t.ex. upplåsning av låsta dörrar 

 vidta åtgärder för att begränsa branden 

 förbereda räddningstjänstens ankomst. 

 kvittera och återställa larm som ej vidarebefordrats till räddningstjänsten, notera i 

kontrolljournal. 

 

Storleken på larmorganisationen beror på förutsättningarna i verksamheten. För verksamheter som 

ej är självutrymmande (exempelvis vårdanläggningar och äldre- boende där fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning förekommer) skall verksamhets- ansvarig tillse att tillräckligt antal personer 

finns närvarande för att möjliggöra en trygg och säker utrymning.  

 

En väl fungerande larmorganisation är en förutsättning för larmlagring. Därför skall organisationen 

utses, utbildas och övas samt räddningstjänsten informeras i god tid innan larmlagringsfunktionen 

driftsätts.  

 

Om det automatiska brandlarmet skyddar lokaler som normalt är obemannade skall istället 

tekniska åtgärder vidtas, se Teknisk utformning. 

 

Vidtagna organisatoriska åtgärder skall dokumenteras och hållas uppdaterade. 

 
 

Larm som vidarebefordrats till räddningstjänsten får endast återställas 

av räddningstjänsten eller av person godkänd av räddningstjänsten! 
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UTBILDNING 
Anläggningsskötarna skall erhålla adekvat utbildning för skötseln av anläggningen, vilket innebär 

god kännedom om reglerna i SBF 110:6 samt kunskaper om funktion och handhavande av 

centralapparat. Utbildningen skall ske repetitivt med intervaller om 5 år. 

 

De personer som ingår i larmorganisationen skall vara väl förtrogna med lokaler och verksamhet, 

ha god kännedom om åtgärder vid larm respektive felsignal samt upprätthålla kunskap om 

larmlagringsfunktionen när denna är införd i verksamheten. 

 

Det skall också finnas instruktioner för övrig personal inom anläggningen. 

 

Utrymningsövningar bör genomföras minst 1 gång/år.  

 

Erhållen kompetens och genomförda övningar skall dokumenteras.  

 
 

REGLER FÖR FRÅNKOPPLING OCH ENTREPRENADARBETE 

Då arbete utförs i lokaler som skyddas av automatiskt brandlarm och som är av sådan art att 

brandlarm felaktigt kan utlösas skall vidarekoppling av berörda sektioner tillfälligt frånkopplas och 

ersättas med personell bevakning. Hel eller delvis frånkoppling av en räddningstjänstanläggning 

överstigande 24 tim får endast ske efter samråd med räddningstjänsten. Under frånkopplingstiden 

skall anläggningsägaren vidta och bekosta de extra åtgärder som kan påfordras av 

räddningstjänsten. 

 

Exempel på arbeten kan vara heta arbeten, håltagning, asfaltering eller arbete med högtryckstvätt 

eller annan utrustning som generar vattendimma/ånga. 

 

Anläggningsägaren skall tillse att entreprenörer/egen personal informeras om vilka åtgärder som 

skall vidtas före respektive efter arbete som beskrivs här ovan samt vilka rutiner som gäller vid 

brand-/utrymningslarm. Om arbete sker på plats där alarmering endast kan ske med hjälp av 

mobiltelefon skall anläggningsägaren tillse att så kan ske utan dröjsmål.   

 

Skriftliga instruktioner skall finnas.  

 

Frånkoppling får endast göras av anläggningsskötaren eller annan av anläggningsägaren utsedd 

person. 

 
 

TEKNISK UTFORMNING AV ANLÄGGNINGEN 
Automatlarmanläggningen skall vara planerad och installerad enligt reglerna i SBF:110:6 kap. 3 

och 4. Däribland ingår införandet av larmlagring och övriga tekniska åtgärder för att öka 

tillförlitligheten i utgående larmsignal. Innan larmlagringsfunktionen driftsätts skall dock en 

larmorganisation utses och räddningstjänsten informeras, se Organisation. 
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Larmlagring 

Om anläggningen skall skydda bemannade lokaler skalI den utformas för att uppfylla kraven för 

larmlagring enligt SBF 3.7.2. Befintliga anläggningar (nyare som äldre) som ej uppfyller dessa krav 

skall kompletteras eller uppgraderas. Planerade åtgärder skall redovisas till räddningstjänsten. 

 

Larmlagring enligt SBF 3.7.2 innebär att larmsignalen till räddningstjänsten är frånkopplad under 

normal verksamhet och att automatlarmet istället kvitteras och undersöks av personalen på 

objektet. Om den manuella kvitteringen av larmet uteblir eller larmet ej återställs alternativt 

larmknapp trycks in, vidarekopplas larmet automatiskt till räddningstjänsten, se illustrationen 

nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larmlagring i anläggningar vars teknik ej medger larmlagring enligt SBF 3.7.2, kan utgöras av 

exempelvis timerfunktion eller annan åtgärd för frånkoppling av utgående larmsignal. Den kan 

också bestå i att SOS Alarm motringer enligt kontaktlista under normal verksamhet. Efter 

personkontakt måste anläggningsägaren själv ombesörja undersökning av larmet och därefter, 

beroende på resultatet av undersökningen, antingen återställa anläggningen eller alarmera 

räddningstjänsten. Om SOS Alarm inte får någon kontakt vid motringningen alarmeras 

räddningstjänsten. Se illustrationen nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

BRAND 

Manuell kvittering 

inom 30 - 60 sek. 

Utebliven kvittering 

Återställning Undersökningstid 

3 – (max) 10 min. 

Utebliven återställning 

eller intryckt larmknapp  

    Räddningstjänst         Teknisk service 

   

BRAND 

Larmet inkommer till 

SOS som kontaktar 

verksamheten 

Vid utebliven kontakt 

Återställning 

Undersökning av 

personal på objektet 

Vid behov av hjälp måste verksam-

heten själv alarmera räddnings-

tjänsten 

    Räddningstjänst        Teknisk service 
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Larmlagring enligt beskrivna modeller skall ha införts senast 1 år efter avtalets tecknande eller 

annan överenskommelse med Räddningstjänsten Syd. 

 

Tillförlitlighetshöjande åtgärder 

På samtliga anläggningar, men framför allt på anläggningar i normalt obemannade lokaler, skall 

åtgärder som ökar tillförlitligheten i utgående larmsignal beaktas och införas i skälig omfattning. 

Exempel på åtgärder kan vara tvådetektors- resp. tvåsektionsberoende larm, och/eller åtgärder i 

övrigt som omnämns i SBF 110:6 kap. 3.10 och 3.11. Observera att några av de föreslagna 

åtgärderna i kap. 3.11  kräver godkännande av eventuell kravställare. 

 

Tillträde till anläggningen 

Det är anläggningsägarens skyldighet att ombesörja för räddningstjänstens tillträde till lokaler som 

skyddas av anläggningen genom att tillse att det finns erforderligt antal nycklar i det till 

anläggningen hörande nyckelskåpet. För att begränsa antalet nycklar i nyckelskåpet skall 

huvudnyckelsystem eftersträvas.  

 

Då endast räddningstjänsten har tillträde till nyckelskåpet skall anläggningsskötare vara behjälplig 

med handhavande av anläggningen i samband med nyckelbyte. 

 
 

UNDERHÅLL OCH KONTROLL 
Anläggningsägaren är skyldig att: 

  

 kontakta räddningstjänsten vid större förändringar i anläggning, samt uppvisa nytt 

anläggarintyg och leveransbesiktningsintyg efter färdigställandet.  

 underhålla och prova anläggningen fortlöpande enligt anläggarfirmans skötsel och 

underhållsinstruktioner vari månads- och kvartalsprov ingår.  

 revisionsbesiktiga anläggningen minst en gång per år med högst 15 månaders mellanrum. 

Besiktningen skall vara utförd av försäkringsförbundet godkänd besiktningsman. I protokollet 

påtalade brister skall åtgärdas. 

 teckna serviceavtal med godkänd anläggarfirma, i vilket skall ingå utbyte av smutsiga 

detektorer 1 och gemensamma åtgärder för utredning av onödiga larm.  

 upprätta rutiner för uppföljning av onödiga larm. 

 redovisa ovanstående till räddningstjänsten, se tillsyn av räddningstjänsten. 

 

Alla händelser som innebär avsteg från anläggningens normala driftstatus liksom månatliga och 

kvartalsenliga kontroller och servicetillfällen skall dokumenteras i den till anläggningen hörande 

kontrolljournalen.  

 
Vid upprättandet av uppföljningsrutiner skall del av dessa innefatta skriftlig dokumentation av 

orsaken till fellarmet och vidtagna åtgärder för att undvika framtida fellarm med liknande karaktär 

(se bilaga 1, mall för uppföljning av onödigt larm)  

 
Exempel på åtgärder kan vara att se över detektorns placering, val av detektor samt detektorns 

känslighet. 

 
 

                                                 
1 Rekommenderat utbytesintervall för rök- och samplingsdetektorer i smutsig miljö är 3 år (t.e.x. industri) och 5 år i ren miljö 

   (t.e.x. kontor/vård), med reservation för lokala förutsättningar. 
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Utöver ovanstående bör anläggningsägare för större anläggningar upprätta rutiner för internrevision 

av anläggningen i enlighet med årlig översyn och planering av verksamhetens övergripande 

brandskyddsarbete. 

 

 

Kontroll av automatlarmsanläggningar 

Uppföljning av avtal sker genom regelbunden kontroll. Kontrollen sker av avtal och kvalitetsplanen. 

Intervall för kontrollen är tre år. Dock kan kontroll utföras oftare. Vid kontrollen skall uppföljning av 

onödiga larm (bilaga 1), den årliga redovisningsrapporten (bilaga 2) samt nedanstående punkter 

redovisas. 

 

 Information om aktuella anläggningsskötare; namn, telefonnummer. 

 Under året genomförda utbildningsinsatser (internt/externt). 

 Under året genomförda övningar. 

 Kopia av revisionsbesiktningsintyg (snarast efter besiktningen utförts). 

 Kopia av kontrolljournalen (innefattandes utdrag som täcker perioden mellan denna och 

föregående tillsyn) 

 Kopia av senaste serviceintyget från anläggarfirman. 

 
 

Nyckelskåp 

Underhåll och kontroll av nyckelskåp sker av Räddningstjänsten Syd vart tredje år eller vid 

förändring. Vid kontrollen skall anläggningsskötaren bistå räddningstjänsten med handhavandet av 

anläggningen. 

 
 

DOKUMENTATION 
Utöver anslutningsavtal, kvalitetsplan och serviceavtal skall för anläggningen nödvändig 

dokumentation föras. I detta ingår: 

 

 aktuella orienteringsritningar  

 kontrolljournal  

 skötselinstruktioner  

 anvisningar för anläggningens handhavande vid brand- eller felsignal 

 organisationsbeskrivning med tydliggjort funktionsansvar 

 instruktioner för övrig personal (intern resp. extern personal) 

 dokumenterade utbildnings- och övningsinsatser  

 anläggarintyg 

 revisionsbesiktningsintyg 
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 uppföljningsrapport av onödigt larm 

 redovisningsrapport 

 tillsynsprotokoll 

 

Delar av dokumentationen kan och bör integreras i dokumentationen av verksamhetens 

systematiska brandskyddsarbete. 

 

Redovisande dokument så som kontrolljournaler, utbildnings- och övningsregister, 

automatlarmsrapporter och andra av myndigheterna resp. övriga tillsynsenheter utfärdade 

dokument skall arkiveras i minst 10 år. 

 

 

REFERENSER 
Räddningstjänsten Syds anslutningsavtal för automatlarm 

SBF 110:6 1.5  Larmorganisation 

SBF 110:6 3.7.2  Larm- och felsignaler 

SBF 110:6 3.10 Tvådetektorsberoende/tvåsektionsberoende larm 

SBF 110:6 3.11 Åtgärder mot onödiga larm 

SBF 110:6 6  Underhåll 

SBF 110:6 7  Skötsel 
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Bilaga 1. Uppföljning av onödigt larm (används internt i uppföljningssyfte, redovisas vid efterfrågan) 

 

 
 
 

UPPFÖLJNING AV ONÖDIGT LARM 

 
 
Anläggningsnummer: ____________ 

 

Larmanläggningens adress: ______________________________________ 

 

Datum: ______________________________________ 

 

Sektion: ______________________________________ 

 

Detektor: ______________________________________ 

 

 

Räddningstjänst på plats: Ja   Nej 

 

 

Larmorsak: ______________________________________ 

 

 

Åtgärder i samband med utlöst larm:  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Korrigerande/förebyggande åtgärder: 

 

____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Underskrift/funktion 
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Bilaga 2. Redovisningssrapport (används internt i uppföljningssyfte, redovisas vid efterfrågan ) Sid 1 

 
 

ÅRLIG REDOVISNINGSRAPPORT 

AUTOMATISKT BRANDLARM 
 
 

Anläggningsnummer: _______________ 

Larmanläggningens adress: __________________________________________ 

Datum för redovisning: _______________  

Föregående redov./tillsyn: _______________  

Anläggningsägare: _____________________ tfn: __________________ 

Anläggningsskötare: 

1. _________________________  tfn: _____________ Mob.tfn: ________________ 

2. _________________________  tfn: _____________ Mob.tfn: ________________ 

3. _________________________  tfn: _____________ Mob.tfn: ________________ 

4. _________________________  tfn: _____________ Mob.tfn: ________________ 

 

Larmorganisation införd: 

Larmlagring: 

Tillförlitlighetshöjande åtgärder: 

 

Beskriv vidtagna eller planerade åtgärder alternativt motivera om Nej på nästa sida! 

 

Genomförda utbildningar/övningar sedan föregående tillsyn: 

(typ av utb/övning och personalfunktion) 

____________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________ 

  

Ej aktuellt  motivering: ______________________________________________ 

Följande dokument bifogas redovisningsrapporten: 

 

Kopia av revisionsbesiktningsintyg (insändes senast den: ___________) 

Kopia av kontrolljournalen 

 Kopia av anläggarfirmans senaste serviceintyg 

 

 

___________________  _____________________________ 

Ort/datum    Anläggningsägarens underskrift  

Redovisningsrapporten skickas, faxas eller mejlas till Räddningstjänsten Syd, Automatlarm,  

Box 4434, 203 15 Malmö, telefax: 040-97 58 01, e-post: automatlarm@rsyd.se                                                                                                            

 

 

Ja           Nej           På gång 

 

 

 

 

   

   
   

mailto:automatlarm@rsyd.se
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Bilaga 2. Redovisningssrapport      Sid 2 

Beskriv utsedd larmorganisation alternativt motivera varför larmorganisation ej utsetts: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Beskriv vidtagna eller planerade åtgärder för införandet av larmlagring under normal 

verksamhetstid alternativt motivera varför åtgärder ej vidtagits:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Beskriv vidtagna eller planerade åtgärder för införandet av tillförlitlighetshöjande åtgärder 

alternativt motivera varför åtgärder ej vidtagits: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Övrig information till räddningstjänsten: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 


