
 

 

lorem ipsum utgåva, datum 

EDS RS 
Systematiskt Brandskyddsarbete 

Periodisk kontroll av El-anläggningen 
Gemenskap – Glädje – Kunskap  

Eds Ryttarsällskap  
strävar efter att jobba med daglig tillsyn av el-artiklar  

 
Eds RS övergripande mål med det systematiska brandskyddsarbetet är att 
uppfylla lagkrav, följa myndigheters regler och tillstånd samt öka brand- och 
personsäkerheten.  
För att uppfylla målen krävs medvetenhet om riskerna, allas engagemang 
samt utbildning. Eds RS styrelse och medlemmar måste därför arbeta aktivt 
med riskutvärderingar, förebyggande brandskyddsarbete, utbildning, 
felanmälan, incidentrapporter, underhåll samt vid behov göra en 
åtgärdsplan.  
Eds Ryttarsällskap vill att alla som vistas på anläggningen ta sin del av 
ansvaret för att använda alla sina sinnen och lyssna efter ovanliga ljud, 
uppmärksamma om det luktar bränt, titta efter missfärgningar och sprickor, 
så att vi tillsammans kan motverka eventuell brand.  
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Dagliga brandskyddsrutiner 

Vi vill 
 varandra väl 

Vi gör 
 varandra bra 

Hållbart 
för framtiden 

På anläggningen finns  

Brandsläckare: grå entré dörren, 
balkongdörren, vikporten i ridhuset, 
kallförrådet och en i lilla klubbstugan.  

Brandfiltar: lådan under diskbänken, vid grå 
entrédörren.  

Brandvarnare: är sammankopplade med vårt 
larm och finns en på övervåningen och en på 
undervåningen.  

El-centraler: teknikrummet, köket, kallförrådet, 
klubbhuset 2 st (varav den ena i 
omklädningsrummet) 

 
• Maskiner stängs av, lampor släcks och inga apparater 

laddas när verksamheten är stängd. 

• Dra ut laddare ur vägguttagen när de ej används – 

gäller även dagtid. 

• Inga stearinljus eller andra öppna lågor får förekomma 

– använd sluten lykta.  

• Den som tänder levande ljus ansvarar för att släcka. 

Använd helst batteridrivna ljus istället.  
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Vid brand 

Rädda – Larma – Släck 

Utrym byggnaden 

Larma brandkår via SOS 112 

Släck om det kan ske utan risk 

• Stäng in branden! 
• Du vinner tid år dig själv och räddningstjänsten samtidigt som 

du förhindrar brandspridning och underlättar utrymning.  
• Dröj aldrig med att varna människor i brandens närhet så att 

de kan sätta sig i säkerhet. 
• Rädda de personer som befinner sig i ett sådant läge att de 

kan skadas av rök eller värme som branden ger upphov till.  
Tänk på att brand och rök sprider sig snabbt uppåt. 

• Kontrollera alla utrymmen så att ingen blir kvar. 
• Uppsamlingsplats: Domarhuset vid paddocken.  

Larma  

Ett tidigt larm med korrekta uppgifter om vad som har inträffat är av stor vikt. 
Vänta inte med larmningen, en fördröjning på 5-10 minuter kan resultera i en totalskada. Har 
branden brutit ut där det finns människor ska dessa först avlägsnas ur lokalerna.  

Ring 112 och begär brandkåren.  
Var beredd att besvara följande:  
Vem är du? 
Vad har hänt? 
Adress och typ av byggnad? – Eds Ryttarsällskaps ridhus, Soptippevägen/Gamla 
Bengtsforsvägen i Ed 
Finns det människor kvar i byggnaden? 
Risker? 
Finns gasflaskor eller annat brandfarligt i byggnaden?  

• Möt upp räddningstjänsten och visa vägen till brandplatsen.  
• Kontakta räddningsledaren när denne anländer och informera om vilka åtgärder 

som vidtagits och om det finns skäl att misstänka att någon är kvar i lokalen.  
• Gå till återsamlingsplatsen och var beredd på att vara räddningstjänsten behjälplig. 

Informera andra om vad som hänt och hur länge utrymningen kan tänkas vara.  
 

De som fått speciella uppgifter ska genast börjar utföra dessa. 
övriga hjälper besökare och andra att komma ut ur byggnaden, stänger dörrarna efter sig 
och går till återsamlingsplatsen.  

Möt räddningstjänsten för att visa bästa vägen till branden.  

Släck 
Ta inga onödiga risker! 
Försök släcka branden, om det är möjligt. 
Berömmer du att en brand är för stor att klara av, stäng dörrar och sätt dig i säkerhet. 
Riskera inte ditt liv och din hälsa för hästarna och materiella ting.  
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Checklista – El-anläggning 
 
Projekt:        Åtgärdat datum: 
 
Datum:       Signatur:    
   
 
Kabelförläggning   Anmärkning  Utan Anm.  Signatur 
Renhållning      
Mekanisk åverkan 
Brandtätningar 
Omgivningstemperatur 
Övrigt 
 
Centraler (5 st) 
Renhållning 
Kablar 
Skadade centraler 
Märkning 
Säkringar 
Beröringsskydd 
Övrigt 
 
Anslutna Apparater 
Renhållning 
Kablar 
Skadade apparater 
Övrigt 
 
Tillfälliga elanläggningar 
Allmänt 
Anslutningskablar/don 
Övrigt 
 
Kontrollmätningar 
Skyddsjordning 
Lika fasföljd 
Jordfelsbrytare 
Övrigt 

Vad ska man kolla efter   
Är någon av säkringarna heta, sitter skyddsglaset på, är de iskruvade ordentligt, är de uppmärkta? 

Slår jordfelsbrytaren ifrån när du trycker på provklappen?  (testa den minst 2 ggr/år februari & 
augusti) 

Ligger någon sladd i kläm? Finns produkter med trasiga höljen – byt ut dem.  

Finns det missfärgningar eller sprickor runt vägguttag?  

Har alla element – radiatorer god ventilation? 

Dra fram kyl och frys minst en gång per år och dammsug bakom och kompressorn.  
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Vad säger lagen?  
Alla företag måste arbeta med sitt brandskydd, oavsett verksamhet, storlek eller risk. Det står i 
lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778. Hos den privata ridskolan bär ridskolans chef/ägare 
detta ansvar. Där ridklubben förvaltar byggnaderna och driver ridskola är styrelsen ytterst 
ansvarig.  

En nyhet i lagen är att alla företag ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd, oavsett 
verksamhet storlek eller risk. Detta betyder att brandskyddet måste följas upp regelbundet, rätt 
utrustning finnas tillgänglig och att klara rutiner för vad som ska göras om det börjar brinna finns.  

Kommunen är tillsynsmyndighet och de har rätt att ta ut avgift för kontroll av brandskyddet. 
Kommunen i regel räddningstjänsten, ska också informera om lagen och svara på frågor från 
den som är osäker på hur man ska arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete. Ett 
systematiskt brandskyddsarbete genomförs för att minimera risk för brand och olycka. Även 
försäkringsbolagen ställer krav på brandskyddsarbete. Om det efter en brand kan bevisas att 
företaget eller personen inte arbetat med ett systematiskt brandskydd kan 
brandskadeersättningen helt utebli från försäkringsbolaget.  

Heta Arbeten  
Brandskyddsföreningen har kompletterat sina riktlinjer för ”Heta arbeten” där ingår även skoning.  
Det krävs tillstånd för att till exempel varmsko i ett stall.  

Vi har valt på Eds Ryttarsällskaps anläggning att inte tillåta varmskoning. Då vi inte anser att vi 
kan tillhandahålla en tillräckligt säker plats för detta.   

Vanligaste anmärkningarna vid besiktning  
• Nätansluten radio/stereo får inte placeras i stallet Om de inte är godkända för fuktiga 

miljöer 
• Värmekabel skyddas inte av föregående jordfelsbrytare. 
• Elstängselapparat får inte placeras i stallet eller på stallväggens utsida. 
• Elvärmefläkt i stall måste vara godkänd för brandfarligt utrymme. 
• Halogenstrålkastare får inte installeras i brandfarligt utrymme. 
• Elvärmeelement i sadelkammare får inte övertäckas 
• Personalutrymme med värmeapparater (kyl, trinette, kaffebryggare, med mera) är ej 

brandavskilt från övriga utrymmen.  

Eds RS årilga rutiner  
Två gånger per år i juni och november ses brandutrymningsvägar över samt var filtar 
och brandsläckare finns av styrelsen.  

Denna plan revideras årligen senast till mötet efter årsmötet för Eds Ryttarsällskap. 

Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformationen.  
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Tillsammans 
utvecklas vi 
Tillsammans 

växer vi 

Framtida mål och utvecklingsområden 

• Att samtliga på anläggningen känner till 

vårt Brandskyddsdokument 

• Öva med brandkåren minst vartannat år.  

• Öka säkerhetstänket bland medlemmar, 

speceillt de med egen häst och att de 

använder sej av materialet ”Hästhålling 

med kvalitet” och chekar av sina egna stall. 

• Få upp riktiga utrymningskartor 

Checka din egen anläggning hemma 

https://www.sisuidrottsbocker.se/wp-
content/uploads/2019/11/17044-h-sth-llning-med-kvalitet-
svrf.pdf  

Länk till materialet  
Säker med häst 

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-
ridsportforbundet/dokument/sakerhet/sakermedhast.pdf  

 
Brandskyddsföreningen 

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/lb
k-broschyr-2017_webb.pdf  

 
Hur gör räddningstjänsten i stor Göteborg 

http://www.rsgbg.se/globalassets/dokument/foldrar/bran
dsakerhet_stall2015_webb.pdf  

Eds Ryttarsällskap Box 57  668 21  ED 

BG 5074-6353 Org. Nr: 802442-4107 

www.edsrs.se  


