
En grundkurs för alla på arbetsplatser
som hanterar brandfarliga varor

Brandfarlig vara

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
På många arbetsplatser inom handeln arbetar man med brandfarliga varor. Du kanske inte tänker så mycket på det i vardagen, men det finns vissa saker som är viktiga att känna till och tänka på när man arbetar på en sådan arbetsplats. Det gäller oavsett om du själv brukar hantera brandfarliga varor eller inte.



I den här grundkursen får du svar på de här frågorna:

• Vad är det för skillnad på brandfarliga varor och andra varor?
• Vilka varor är brandfarliga?
• Vilka brandfarliga varor finns på vår arbetsplats?
• Hur ska vi arbeta med brandfarliga varor?
• Vilken roll har en föreståndare för brandfarlig vara på arbetsplatsen?
• Vilken roll har du i arbetet med brandfarliga varor?

Innehåll

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar




Vad är det för 
skillnad på 
brandfarliga varor 
och andra varor?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vissa varor i handeln klassas som brandfarliga eftersom de kan börja brinna lättare än andra och orsaka bränder som snabbt blir allvarliga. Men vad är det egentligen för skillnad på brandfarliga varor och andra varor?



Brandfarliga varor börjar
brinna lättare

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Brandfarliga varor har egenskaper som gör att de börjar brinna lättare än andra. Det kan handla om att ämnet i varan har låg flampunkt, alltså att det avger gaser som kan antändas av en låga eller gnista redan vid låga temperaturer – i vissa fall minusgrader. Det kan också handla om att ämnena självantänder eller till och med exploderar vid vissa temperaturer.



Snabbare brandförlopp

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
När det brinner i brandfarliga varor växer branden snabbare än vid andra bränder. Det innebär att man måste agera väldigt tidigt för att kunna släcka branden själv med brandsläckare. Rummet där det brinner blir snabbare övertänt och temperaturen stiger snabbare, jämfört med en brand i ett utrymme där det inte finns brandfarliga varor.



Vilka varor är
brandfarliga?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vissa varor i handeln klassas som brandfarliga eftersom de kan börja brinna lättare än andra och orsaka bränder som snabbt blir allvarliga. Men vad är det egentligen för skillnad på brandfarliga varor och andra varor?



Brandfarliga varor

Gas Flampunkt
28°C 

Drivgas Flampunkt
-19°C 

Flampunkt
12°C 

Flampunkt
75°C 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Några exempel på brandfarliga varor som är vanliga i handeln är●	Gasol●	handsprit●	hårsprej●	aceton●	koncentrerad spolarvätska●	tändvätska.Det finns andra varor som inte är brandfarliga men som kan göra att branden sprider sig snabbare om de förvaras i närheten av brandfarliga varor som börjar brinna. Det kan till exempel handla om hushållspapper, chips och andra varor som är lättantändliga.



?• Vilka brandfarliga varor
finns det på vår
arbetsplats?

• Finns det några varor
som vi förvarar nära
brandfarliga varor som
skulle kunna skapa
risker?

Reflektion



Hur ska vi arbeta med 
brandfarliga varor?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Hur vi hanterar brandfarliga varor är en viktig arbetsmiljöfråga som påverkar säkerheten för medarbetare, kunder och andra besökare. Vi måste följa våra egna interna rutiner som i sin tur ska stämma överens med det som står i lagen om brandfarliga och explosiva varor.



Utgå från
säkerhetsdata-
bladet

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Alla brandfarliga varor ska ha ett så kallat säkerhetsdatablad. Det är ett fysiskt dokument som innehåller viktig information om hur man ska hantera varan på ett säkert sätt. Alla som kommer i kontakt på jobbet med varan ska ha läst säkerhetsdatabladet och ska kunna komma åt det igen vid behov. Om det inte finns något säkerhetsdatablad kan du prata med föreståndaren för brandfarlig vara som kan beställa ett nytt från leverantören. Den här informationen ska finnas i säkerhetsdatabladet: vilka egenskaper varan har, till exempel farliga och kemiska egenskaperhur man ska förvara och transportera varanhur man ska ta hand om spillhur man ska agera om det brinner i närheten av varanvilka typer av handbrandsläckare som är lämpliga att använda om varan brinner och vilka man inte ska använda. 



Hantera rätt

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Instruktion till föreståndaren: Lägg gärna in en eller flera bilder i presentationen på de brandfarliga varor som finns på din arbetsplats. Beskriv kortfattat vilka rutiner ni har för att hantera dem på rätt sätt när ni exempelvis●	tar emot leveranser●	packar upp●	transporterar●	torkar upp spill●	tar hand om trasiga förpackningar.



Förvara rätt

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Instruktion till föreståndaren: Lägg gärna in en eller flera bilder i presentationen på hur och var ni förvarar de brandfarliga varor som finns på din arbetsplats. Beskriv kortfattat vilka rutiner ni har. Vad gäller till exempel om inte alla varor får plats i ett skåp? 



Vilken roll har
föreståndaren för 
brandfarlig vara?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Den som är föreståndare för brandfarliga varor har i uppgift att se till att alla på arbetsplatsen hanterar varorna säkert. Föreståndaren ska också utbilda eller informera sina kollegor när det behövs, till exempel när en ny person börjar på arbetsplatsen eller när en ny brandfarlig vara kommer in i sortimentet. Föreståndaren ska helt enkelt vara ett stöd för sina kollegor, och kollegorna ska veta att de alltid kan vända sig till föreståndaren om de har frågor.Föreståndaren har också ansvar för att●	genomföra riskutredningar●	ansöka om eller förnya tillstånd för brandfarliga varor●	medverka vid räddningstjänstens kontroller.



Vilken roll har du 
som medarbetare i
arbetet med 
brandfarliga
varor?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Som medarbetare är det viktigt att följa de regler om brandfarliga varor som föreståndaren för brandfarlig vara och cheferna informerar om.



?Har ni frågor 
om brandfarliga 
varor?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Instruktion till föreståndaren: Fråga om någon av deltagarna har några frågor eller funderingar innan du avslutar presentationen. Om du inte kan svaret på en fråga kan du be att få återkomma vid ett senare tillfälle och exempelvis skicka ut svaret till alla deltagare via mejl i efterhand.



Tack!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Instruktion till föreståndaren: Tacka deltagarna för att de varit med. Sammanfatta kort det viktigaste som du vill att alla deltagare ska ta med sig av presentationen och påminn om att medarbetarna alltid kan vända sig till dig som föreståndare om de undrar över något längre fram.



Handledning är framtagen av Prevent i samarbete med Handelsrådet Arbetsmiljö
och säkerhet. Där ingår representanter för Akademikerförbunden (Sveriges
ingenjörer), Fremia, Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen.

Om handledningen

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
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