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Scandic, SHR och Brandskyddsföreningen i unikt samarbete  

Scandic brandskyddscertifierar samtliga svenska hotell 

 

Scandic Hotels certifierar sina hotell enligt normen Brandskyddat Hotell. 

Märkningen visar att hotellets brandskyddsarbete är välfungerande och väl 

inbyggt i organisationen. Scandic kommer att låta certifiera 76 hotell med 

början i Stockholmsområdet.  

 

- Sedan länge jobbar vi hårt med säkerheten på våra hotell och det känns 

mycket bra att, tillsammans med Brandskyddsföreningen och Sveriges Hotell 

& Restaurangföretag, som första hotellkedja i Sverige brandskyddscertifiera 

alla våra hotell. Certifieringen blir ett kvitto på att vi har hög säkerhetsnivå 

samt rätt rutiner, utrustning och utbildning för personalen, säger Peter 

Claeson, säkerhetschef på Scandic.   

 

Certifieringen är framtagen gemensamt av Brandskyddsföreningen och 

branschorganisationen Sveriges Hotell & Restaurangföretagare och innebär bland 

annat att hotellen har brandskyddsutbildad personal, att den byggnadstekniska och 

organisatoriska brandskyddsnivån uppfyller vissa krav samt att man har säkerställt 

att gällande regler och normer följs. Till exempel ska egenkontroller utföras varje 

månad. 

 

- Genom certifieringen kan hotellgäster snart välja ett hotell som de vet 

jobbar aktivt med brandskyddsfrågor och det tycker vi är väldigt bra. Vi 

hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill vara med och certifiera 

sina hotell. Vi vet att inte alla är lika bra som Scandic Hotels på att jobba 

med de här frågorna och vi tror certifieringen kan bli något av en motivation 

för att höja brandsäkerheten på hotellen, säger Lukas Svärd, 

projektansvarig på Brandskyddsföreningen.   

 

- Vi är givetvis glada för att ett av våra största medlemsföretag har valt att gå 

med. Förhoppningsvis kan det stimulera fler hotell att göra samma sak. 

Certifieringen ger våra medlemmar ett verktyg för att säkerställa att man 

uppfyller den svårtolkade lagstiftningen kring brandsäkerhet, säger Clemens 

Wantschura, utvecklingschef på SHR. 

 

Mer information om Brandskyddat Hotell hittar du på www.brandskyddathotell.se 
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För mer information, vänligen kontakta:  

Peter Claeson, säkerhetschef, Scandic Hotels, tel: 0709-73 51 68 

 

Lukas Svärd, projektansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 0709-19 77 47  

 

Clemens Wantschura, utvecklingschef, SHR, tel:08-762 74 33 

 

 

 

 


