Sveriges Byggindustrier i samverkan med Brandskyddslaget och Informationsbolaget

BRANDSKYDD PÅ BYGGARBETSPLATS
Lär dig förebygga brand och att ingripa mot brand
Varje år inträffar cirka 200 bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Det inträffar minst det dubbla antalet tillbud och småbränder,
som personalen själv släcker.
En byggarbetsplats är en komplicerad arbetsplats, byggnaderna blir alltmer komplicerade och nya byggmaterial används oftare. Det är därför viktigt för alla på arbetsplatsen att vara riskmedveten och få kunskap om förebyggande brandskydd och hur
man ingriper vid en brand – snabbt och effektivt.
Det finns nu en enkel och grundläggande utbildning om brandskyddet på en byggarbetsplats. En e-learning bestående av en introfilm följt av tolv interaktiva frågor i en
kunskapstest. Materialet ger dig viktigt insikt och kunskap om bl.a. riskmedvetande,
släckredskap, utymning och din egen säkerhet. Filmen och frågorna bygger på rapporten ”Brandskydd på arbetsplatsen” som producerats av Brandskyddslaget, SP, PEAB,
Vinnova med stöd av SBUF. Materialet är kostnadsfritt att använda.
Utbildningen innehåller bl.a:
• Vanliga brandorsaker			
• Varför är brandskyddet viktigt?		
• Systematiskt brandskyddsarbete?		
• Vem har ansvaret för brandskyddet?
• Vad är ett bra brandskydd?		

• Gasolhantering?
• Hur förvaras brännbart material?
• Svetsning?
• Släckmaterial?
• Utrymning och återsamlingsplats?

Företag som önskar en egen företagsanpassad version kan få detta mot en engångskostnad på 2.150 kronor exkl. moms. Företag får då en egen företagsanpassad inloggning och en dokumentationsfunktion där du ser vem som gjort utbildningen och när
dom gjort den. Det finns också en möjlighet för den som genomfört utbildningen att
erhålla ett personligt intyg, Dokumentationsfunktionen innebär att den som genomfört utbildningen skriver in sitt namn, arbetsställe eller liknande. Säkerhetsansvarig på
företaget kan logga in och se vem som genomfört utbildningen.
Materialet är producerat av Brandskyddslaget och Informationsbolaget. Brandingenjör
Torkel Dittmer har varit projekledare. Tekniska frågor besvaras av Informationsbolaget,
Gustaf Erichs 0708-33 43 63 eller gustaf@informationsbolaget.se
Inloggningsuppgifter:
Adress: www.informationsbolaget.se/elearning
Användnamn: sbuf
Lösenord: brandkunskap
Direktlänk inkl användarnamn och lösenord:
http://elearning.devhub.se/?user=sbuf&pass=brandkunskap

