Stockholms Roddförenings brandskyddsredogörelse
Denna brandskyddsredogörelse är upprättad enligt reglerna i föreskriften 2003:10
från Statens Räddningsverk.
1. Brandskyddspolicy
Stockholms Roddförenings verksamhet ska utifrån ett brandskyddsperspektiv
bedrivas så att faran för brand i lokalerna så långt det är praktiskt genomförbart
minimeras. Detta ska genom
• kontinuerlig genomgång av tekniska installationer
• att fungerande utrustning för brandskydd finns
• information till medlemmar
• information till utomstående som hyr båthuset för konferens eller fest
2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
Föreningen bedriver i huvudsak följande aktiviteter
• Roddsport
• Mindre caféverksamhet genom entreprenör
• Uthyrning av båthuset för konferens- och festaktiviteter
Föreningen disponerar följande fastigheter
• Tvåvåningsfastighet med vind (benämnd ”Båthuset”) med utrymmen för
kapproddbåtar och åror, omklädnad och dusch, toaletter, sällskapsutrymmen
• Envåningsfastighet utan vind (benämnd ”Båthallen”) med utrymmen för
kapproddbåtar och åror, träningshall.
Båthuset och båthallen är byggda 1913 respektive 2004. Båda fastigheterna är i sina
huvuddelar uppförda i trä.
Båthuset anses ha stort kulturhistoriskt värde. Föreningen har genom särskilt beslut
från Länsstyrelsen i Stockholms län blivit ålagd anmälningsplikt innan väsentliga
förändringar av lokalen görs.
Båthusets övervåning uppvärms genom radiatorer med vattenburen värme. Golv
och väggar är vinterisolerade med insprutat plastmaterial (isoschaum).
Bottenvåningen är ej uppvärmd.
Båthallens träningshall är uppvärmd genom vattenburen golvvärme. I övrigt är
båthallen inte uppvärmd.
3. Brandskyddsbeskrivning
1.Båthuset
Brandskyddsritning (se bilaga)
1. övervåning
2. Bottenplan

Båthuset har på övervåningen två skumbrandsläckare. Underhållet av
brandsläckarna sköts genom särskilt avtal med konsultfirma inom
brandskyddsbranschen. På övervåningen finns 1 brandsläckare placerad vid
respektive utgång. I undervåningen finns 1 brandsläckare placerad i årboden.
Utgångarna på övervåningen är markerade med belysta skyltar med texten
”Utgång” enligt rekommendationer från Stockholms Brandförsvar.
På vinden finns ingen brandsläckare.
2. Båthallen
Brandskyddsritning: se bilaga
Brandsläckare finns i båthallens träningshall.
4. Riskinventering
I och med att båthuset hyrs ut för konferens- och festaktiviteter finns en förhöjd risk
för brand av i huvudsak följande skäl
• Levande ljus används ofta i samband med fester
• Marschaller placeras nära båthusets väggar
• Rökning (är inte tillåten i båthuset, men kan trots det ändå förekomma)
• Många människor (upp till 65 personer) kan vara samlade i lokalen samtidigt
• Ej släckt material kan av misstag läggas i sopsäckar
• Överhettning av kaffebryggare
• Den elektriska spisen stängs inte av efter tillagning eller uppvärmning av mat
• Bensindunk förvaras i båthuset
Försäkringspremien är anpassad efter den förhöjda risken på grund av
utyrningsverksamheten.
Åtgärder för att förhindra att ovan nämnda faktorer faktiskt leder till att en brand
utvecklas är
• Muntlig information till dem som hyr båthuset om vad som ska göras för att
undvika brand (framför allt hur levande ljus ska hanteras) samt information om
brandsläckarnas placering
• Skriftlig information till dem som hyr båthuset i samband med att avtal tecknas
om förhyrning
• Den volym bensin som förvaras i bensindunke understiger gällande
bestämmelser
Den ordinarie verksamheten i båthuset (omklädnad och dusch i samband med
träning, styrelsesammanträden, umgänge efter träning) bedöms ej medföra ökade
risker för brand)
I båthallen bedöms det inte förekomma någon större risk för att brand ska uppstå
genom att elinstallationerna är nya och det inte förekommer någon verksamhet där

t ex levande ljus används. Men oavsett detta finns det en brandsläckare i båthallens
träningsavdelning på väl synlig plats.
5. Brandskyddsorganisation
Föreningens styrelse är ansvarig för att brandskyddet fungerar.
Inom styrelsen ansvarar materielförvaltaren för att brandsläckarna är
funktionsdugliga samt att de elektriska systemen fungerar på avsett sätt.
Den person inom styrelsen som ansvarar för uthyrningsverksamhet (eller den
styrelsen utser) ansvarar för att hyresgäster informeras om brandsäkerhetsfrågor
6. Utbildning
Styrelsen går igenom brandskyddet. Information sker till samtliga medlemmar
genom grupputskick av meddelanden. Denna brandskyddsredogörelse finns
tillgänglig i båthuset.
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