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ZuCasa
Få full kontroll över  
brandsäkerheten

Rikstäckande kedja för brand- och utrymningssäkerhet

ZuCasa är i grunden ett verktyg för systematiskt brand-
skyddsarbete, men konstruerat så att det fungerar för all 
sorts kontroll, ledning och styrning när det gäller byggna-
der. 

För företag som har flera verksamheter, framför allt 
när de är spridda över landet, är detta ett utmärkt 
system. Det ger en total överblick, vilket gör att man 
konstant har en uppdaterad bild av läget hur brandskyd-
det för samtliga fastigheter ser ut. 

Det spelar ingen roll hur man tidigare har organiserat 
sitt brandskyddsarbete. All informtion som finns i pärmar 
eller på ett lokalt datasystem överförs direkt till ZuCasa 
på webben.  

Det gör att företag och organisationer kan bygga upp 
sitt systematiska brandskyddsarbete precis som de vill. 
På så sätt blir konverteringen från gammalt till nytt 
ytterst smidig och snabb. 

Till ZuCasa behövs ingen särskild programvara. 
Systemet är alltid uppdaterat och nya programversioner 

ZuCasa utgår från användarens 
behov och anpassas helt efter det. 
Systemet är enkelt att använda, tillgäng-
ligt från vilken dator som helst, kräver 
inga programvaror eller uppdateringar. 
Det är överblickbart och ger full kontroll, 
styrning och säkerhet. Dessutom finns 
en inbyggd funktion för påminnelser som 
hjälper användaren att utföra åtgärder i 
tid. 

behöver man inte tänka på. All information säkerhetsko-
pieras en gång om dygnet. 

Användarna, exempelvis de brandskyddsansvariga 
lokalt, rapporterar in utförda kontroller, avvikelser eller 
andra händelser direkt in i systemet. Den centralt 
ansvarige har alltid tillgång till uppdaterad information 
från flera verksamheter, var de än befinner sig. 

En uppskattad funktion i ZuCasa är att det finns ett 
inbyggt ”larm” i systemet. Den eller de som är ansvariga 
får ett påminnelsemejl när det är dags att göra en 
kontroll. Risken att missa något är minimal. 



Kontrollronder 
Lättast arbetar man med ZuCasa via en surfplatta 
eller smart telefon. Kontrollronderna genomförs och 
kontrollpunkterna bockas av eller brister antecknas allt 
eftersom. Det spelar ingen roll om man befinner sig 
under jord, i en kulvert eller liknande. Man kan arbeta 
i ZuCasa offline. När man får kontakt med nätet igen 
överförs alla uppgifter automatiskt. 

Översiktligt
ZuCasa är översiktligt uppbyggt, så att du får en snabb bild av 
läget. Färgkoder hjälper användaren att hitta rätt. ZuCasa är 
utvecklat av Utvägen från början och förbättras kontinuerligt. 

Utbildning ingår
Till ZuCasa ingår en interaktiv 
utbildning på nätet som ger 
svar på de flesta frågor.  
Vår support finns alltid att nå 
via mejl. 

ZuCasa 2Go
Modern teknik –  
effektivt och lättanvänt
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10 fördelar  
med ZuCasa
1.	 Ett	komplett	system	för	Systema-

tiskt	Brandskyddsarbete.

2.	 Ger	en	total	överblick	över	statu-
sen	i	alla	enheter	eller	byggnader.

3.	 Tillgängligt	från	vilken	dator,		
surfplatta	eller	smart	telefon	som	
helst.	

4.	 Ingen	programvara	behövs.	

5.	 Programuppdateringar	sker		
automatiskt.

6.	 Lätt	att	konvertera	oavsett	vilket		
system	man	arbetat	med	tidigare.

7.		 Anpassningsbart	efter	den	egna		
strukturen.

8.	 Säkerhetskopieras	varje	dygn.

9.	 Automatisk	påminnelse	för		
kontroller.	

10.		Fungerar	även	där	det	ej	finns	
täckning.

Tilläggsmoduler
Nu finns också en tilläggsmodul som heter ZuCasa2Go där nya 
ännu mer användarvänliga funktioner ingår. Exempelvis finns 
klickbara ritningar, som gör att du lätt kan navigera bland 
kontrollpunkterna och göra dina anteckningar eller kontrollera 
status genom att klicka på symbolerna på ritningen. Du kan 
också lägga till, flytta eller ta bort symboler. 

Statistikmodulen ger dig information om hur stor andel av 
kontrollpunkterna som har brister, vilka brister som finns i vilka 
områden etc. 

En engelsk språkversion finns också som tillägg. 
Som kund kan du också lägga till Utvägens dokumentbas 

med ett stort arkiv av viktiga mallar och dokument. 



Hemfosa fastigheter har arbetat med  
ZuCasa från Utvägen i flera år. Totalt har 
Hemfosa 365 fastigheter och 2 miljoner m2 

över hela Sverige*. Tre fjärdedelar av dessa 
ligger i ZuCasa.  

Dessutom vet jag att Utvägens prisbild passar oss. Hemfosa 
har outsourcat fastighetsskötseln, så Utvägen fick utbilda 
fastighetsskötare i ZuCasa över hela landet. 

Tack vare ZuCasa är nu kontrollen över helheten mycket 
bättre. Redan vid inventeringen upptäcktes en del brister. 
Detta kunde Utvägens lokalkontor hjälpa till med att åtgärda 
på en gång. Även i framtiden kommer man kunna bistå.

– ZuCasa är mycket lättjobbat och lättöverskådligt, säger 
Mikael Sundström. Man ser var det finns brister och man ser 
när bristerna är åtgärdade. Jag gillar att allt finns dokumen-
terat och daterat. Det är ypperligt – jag är helnöjd!

– För mig som säkerhetsansvarig är det viktigt att vi kan 
uppfylla alla krav. Vi måste se till att hyresgästerna känner 
sig trygga i våra fastigheter, avslutar Mikael Sundström. 

”ZuCasa är ypperligt   
– jag är helnöjd”

”    Jag har full kontroll över hur 
det står till med brandskydds-

kontrollerna oavsett var jag befinner 
mig. 

MIKAEL SUNDSTRÖM
HEMFOSA FASTIGHETER

Mikael Sundström är teknisk förvaltare och brandsäker-
hetsansvarig på Hemfosa Fastigheter i Västerås. Han har 
hela mellansverige som arbetsfält. 

– För det första kan jag säga att tack vare att ZuCasa 
är webbaserat, så underlättar det oerhört, säger Mikael 
Sundström. Jag har full kontroll över hur det står till med 
brandskyddskontrollerna oavsett var jag befinner mig. 

Cirka 75 procent av Hemfosas fastigheter är upplagda 
i ZuCasa. Ett stort projekt där flera av Utvägens kontor 
runt om i landet hjälpte till med inventeringen. 

– Vi ser det som en stor fördel att kunna anlita 
Utvägen eftersom de liksom vi finns i hela landet, säger 
Mikael Sundström. Brister måste åtgärdas och då är det 
naturligtvis enklast om en lokal aktör kan utföra det. 

* uppgift från november 2015



Huvudkontor
Utvägen AB 
Box 64
751 03 Uppsala
Tel  018-56 80 80 
Fax 018-56 80 90 
info@utvagen.se  
www.utvagen.se

Våra uppdragsgivare
Under årens lopp har vi fått förtroendet att förbättra 
brand- och utrymningssäkerheten hos tusentals 
företag. Vi arbetar både med stora organisationer 
samt mindre och medelstora företag. 
   Vi har kunder i såväl statliga och kommunala 
organisationer, som inom den privata sektorn. Det 
gäller nästan alla tänkbara branscher såsom 
sjukhus, industrier, skolor, kontor, lager, affärer, 
köpcentrum, kraftverk, flygplatser, kvarnar, gruvor, 
tunnlar och till och med tåg.

Miljöpolicy
Utvägen vill genom sin verksamhet bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda 
och utveckla produkter och tjänster med minsta 
möjliga miljöpåverkan.

En rikstäckande kedja
Utvägen är en rikstäckande kedja av lokala kun-
skapsföretag som är specialister inom brand- och 
utrymningssäkerhet för att skapa trygga arbetsplat-
ser för våra kunder.

Luleå
Sundsvall
Sandviken
Uppsala
Västerås
Stockholm
Mariefred
Linköping
Karlstad
Örebro
Lysekil
Lidköping
Göteborg
Varberg
Jönköping
Kalmar
Eslöv
Malmö

Utvägen

Utvägen startade 1979. Sedan mitten av 
1990-talet är Utvägen det ledande företaget 
inom brand- och utrymningssäkerhet.

En arbetsmiljöfråga
Brand- och utrymningssäkerhet är naturligt-
vis en viktig arbetsmiljöfråga, där alla 
medarbetare måste känna sig trygga på 
sin arbetsplats. För att kunna göra ett bra 
arbete och trivas, då medarbetarna är den 
viktigaste resursen som en verksamhet har.

En fråga om ekonomisk överlevnad  
för företaget
En brand är den driftstörning som helt kan 
slå ut en verksamhet eller ge långvarigt drift-
avbrott, vilket kostar stora pengar i förlorade 
order, intäkter och kunder.

Ett krav från samhället
Brand- och utrymningssäkerhet regleras 
i flera olika lagar och förordningar, bland 
annat genom Arbetsmiljöverket, Boverket, 
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap samt med tillsyn från respektive  
kommun.

I dag arbetar Utvägen inom  
dessa områden:
• Konsulttjänster 
• Teknik 
• Brandskyddsdokumentation 
• Brandskyddsutbildning
• Sjukvårdsutbildning 
• Kris- och krishantering 
• Webbaserat SBA-arbete 
• Tillgänglighet

Läs mer på www.utvagen.se
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