
HOTELL



Vi tror att trygghet skapas genom att alla delar i verksamheten är involverade i det 
systematiska brandskyddsarbetet. Genom att involvera gästen, personalen och 
byggnaden i brandskyddsarbetet kan man skapa förutsättningar för hela verksamheten 
att samverka i arbetet med att förebygga och minimera brandrisken. Det är det vi kallar 
för Fire Risk Management och det är så vi tillsammans med er skapar TRYGGHET. 

HUR SKAPAS 
TRYGGHET PÅ HOTELL?



GÄSTEN PERSONALEN BYGGNADEN



F I R E  R I S K  M A N A G E M E N T 
 
Genom systematik, genomlysning och förebyggande åtgärder kan risk minimeras i alla 
verksamheter. Resurser och intäktsmöjligheter ska skyddas och bli en naturlig del i verksamhetens 
kontinuitetsplanering. Det är detta vi kallar för Fire Risk Management (FRM).

KONTINUITETS- 
PLANERING 

Genom kartläggning av 
risker i verksamheten 

och eventuella åtgärder 
kan driftstörningar, 

stillestånd och andra 
konsekvenser av tillbud 

minimeras.

TRYGGHET 
Produktivitet och 

arbetsglädje frodas i en 
miljö där säkerhet är en 

viktig fråga.

HÅLLBARHET 
Medvetet agerande kring 

miljö och hållbarhet i 
val av produkter och 
material, skydd av 

verksamhetens råvaror 
och lager samt även 

de föroreningar som är 
kopplade till exempelvis 

en brand.

KÄNNEDOM 
En större inblick och 

förståelse för sina egna 
brister och vilka tillbud 

det kan leda till.

VÄRDE 
Skapa ett mervärde i 
form av kontinuitet, 

trygghet och hållbarhet 
men även ekonomiska 
värden i form av sänkt 

försäkringspremie 
och ett mer 

kostnadseffektivt skydd.



R I S K A N A LY S
 

Med hjälp av en riskanalys görs en bedömning 
av sannolikheter för oönskade händelser och 

konsekvenser av dessa. Med hjälp av analysen kan 
vi tillsammans se, förstå och hantera risker som kan 

leda till olyckor och kostsamma driftstörningar.  

• Riskerna dokumenteras
• Konsekvenserna beskrivs
• Sannolikhet
• Värdering
• Åtgärdsplan



Nyckeln till trygghet. Kunskap går inte att ersätta med utrustning eller organisation. 
Trygghet är ovärdelig för säkerheten i alla miljöer - inte minst i hotellbyggnader!

Vi på Presto ser det som en viktig uppgift att tillhandahålla uppdaterade och moderna 
utbildningar med hög kvalitet inom brandsäkerhet. Vi erbjuder därför ett omfattande 
utbildningsprogram med teoriutbildning och praktiska övningar som täcker de flesta 
delarna av brandskyddsområdet och övriga olyckor. Utbildningarna är också anpassade 
till de krav i lagar och föreskrifter som råder.

Vi kan anpassa utbildningarna så att de passar just för ert hotell och verksamhet. Presto 
finns lokalt närvarande genom egna kontor över hela landet och vi kan därför anordna 
utbildningar nära våra kunder.  

• Första hjälpen och Hjärt-lungräddning 
• Grundutbildning Hjärt- och lungräddning 
• Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare 
• Barn HLR  
• Heta arbeten
• Anläggningsskötare brandlarm 
• Föreståndare brandfarlig vara

• Grundutbildning Brandskydd 
• E-learning: Grundutbildning Brandskydd 
• Släckövning  
• Brandskyddsansvarig 
• Egenkontrollant 
• Utrymningsövning 
• Utrymningsledare
• Första hjälpen - hastigt insjuknande

VÅRT UTBILDNINGSPROGRAM

KUNSKAP

Läs mer på www.presto.se/utbi ldning



VÅRT UTBILDNINGSPROGRAM

S B A  
 
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE  
Ett hotell ska vara en trygg och avslappnad 
plats att bo och mötas på. Genom att jobba 
systematiskt för att förebygga risker är hotellet 
bättre rustat och förberett om nödläge skulle 
uppstå. 

Vi på Presto vill hjälpa er att på ett lätthanterligt 
sätt arbeta med ert SBA. Tillsammans med våra 
utbildningar, tjänster och produkter finns allt 
samlat på ett och samma ställe - även digitalt. 
I det webbaserade kontrollsystemet PKS kan ni 
överblicka, kontrollera, dokumentera och följa upp 
allt som rör ert SBA.  
 
 
 
 

 

Läs mer på www.presto.se/sba



Presto Brandsäkerhet AB, Box 315, Värmbolsvägen 2, 641 23 Katrineholm
Växel: 010-45 20 000  |   E-mail: info@presto.se   |   www.presto.se

Create value out of risk
TM
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