Vad vet du om LSO?
”Lagen om skydd mot olyckor”

Fråga oss!
Vi är tillsammans 225 tekniker som dagligen
arbetar med frågor kring säkerhet.

Hur mycket tid ägnar du åt frågor kring säkerhet?
Sedan den första januari 2004 gäller LSO ”Lagen om skydd mot olyckor”.
Denna lag är omfattande och kan leda till straffansvar för den som inte
vidtager åtgärder för att skydda sig. Räddningsverkets senaste undersökning visar att 50% av Sveriges arbetsplatser inte är åtgärdade i enlighet
med de nya kraven. Hur är det på ert företag?

Det enskilda ansvaret

Nya regler för tillgänglighet

Ansvaret för var och en är klart
utpekat, underlåtenhet kan medföra åtal. Främst kommer dock
underlåtenheten att drabba er
själva i form av större skador om
olyckan skulle vara framme. Lagen
går ut på att förhindra och minimera konsekvenserna av olyckor,
skadan ska inte behöva bli större
än nödvändigt.

Enligt BFS 2003:19 HIN skall enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit
allmänheten har tillträde och på allmänna platser undanröjas omedelbart men senast 2010. Exempel på
sådana platser är bibliotek, teatrar,
restauranger och affärslokaler.

Lagen handlar om brand men även
mycket om våra dörrar. Antingen
är det en dörr för utrymning eller
en brandavskiljande dörr. Det är
här vi låssmeder och säkerhetsleverantörer kommer in i bilden. Vi
hjälper gärna till med att uppgradera er fastighet så att de uppfyller
myndigheters och försäkringsgivares krav.

Dörrautomatik ger alla lika möjligheter
att passera dörren bekvämt.

Utdrag ur föreskriften:
1. Olämpligt utformade handtag
och lås bör bytas mot sådana som
kan hanteras även av personer
med nedsatt styrka eller nedsatt
grip- eller precisionsförmåga.
2. Strategiska punkter, t ex ytterdörrar, manöverdon till automatiska
dörröppnare, hissdörrar, toalettdörrar, receptionsdiskar, informationsställen, nödutgångar och trapphus
bör kontrastmarkeras.
3. Dörrar med dörrstängare bör
förses med automatisk dörröppnare. Även andra dörrar kan ibland
vara för tunga att öppna för många
människor och bör därför förses
med automatisk dörröppnare.

Alla skall ha samma möjlighet att ta sig
in i offentliga byggnader.

Lagen om skydd mot olyckor
är en ny lagstiftning fr o m 040101
som ersätter tidigare Räddningstjänstlagen. Den innehåller bl a
följande förändringar:
- Egen tillsyn ersätter brandsyn.
- Ägare av fastigheter eller andra
anläggningar får ett tydligare
ansvar
- Nyttjanderättshavaren är
skyldig att bistå ägaren med de
uppgifter som denne behöver
för att fullgöra sin skyldighet.

Utdrag ur lagtexten
2 kap. 2 §:
”Ägare eller nyttjanderättshavare*
till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla
utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller
annan olycka och i övrigt vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand”.

Brighthandle Flip Up Retur, lyser, är
gripvänligt och ökar kontrastmarkering.

Se över din fastighet nu
Varannan arbetsplats är ej åtgärdad i enlighet med lagen och dess föreskrifter. Tillhör ni dem som
ännu inte har vidtagit åtgärder enligt LSO så är det hög tid att se över dörrar, utrymningsvägar,
skyltning samt brandskydd. Det är t ex stor skillnad på ett öppningsbeslag och ett nödutrymningsbeslag, har du rätt produkter i dina utrymningsdörrar?

Panikregel 1125 för miljöer med
många människor alt okänd miljö.

Nödutrymningsbeslag 179 för dörrar
med utrymningskrav där liten risk för
trängsel föreligger

Alla måste veta vart närmsta nödutrymningsväg finns.

Exempel på åtgärdad dörrmiljö.

Du vet väl att du bör ha en brandsläckare som är anpassad för din miljö.

”Det brinner
för ca 9,4 milj
varje dag i
svenskt
näringsliv”

Riskinventering - första steget i ett riskhanteringssystem
Vid en riskinventering hittar man snabbt och enkelt de områden som behöver förbättras. Kompletterar
man sedan detta med ett systematiskt service och underhållsprogram kan man budgetera sin säkerhet
och därmed få kontroll på både säkerhet och kostnader. På så sätt minimerar man också de obehagliga
konsekvenser som en olycka kan ställa till med. Tag kontakt med oss redan idag, vi och våra samarbetspartners kommer att se till att ni uppfyller kraven.

Riskhantering kan omfatta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skalskydd
Låssystem
Passersystem
Larm
Brandskydd
Brandbekämpning
Utrymning
Tillgänglighet
Dokumentation

Sök din närmsta butik på

www.lasmastarna.se
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Du kan minimera konsekvenserna av en olycka med ett riskhanteringssystem.

