
EGENKONTROLLPÄRM  

FLIK 12 Brandskyddskontroll

Svenska Bilsportförbundet och 

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

12.1 Års-checklista för intern brandskyddskontroll
(Förklaring till checklistan se kontrollplan för checklista).  Ej tillämpliga punkter stryks.

Verksamhet……………………………………………………………..……

Kontroll utförd månad:

1. BRANDRISKER 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12     Anm

a. Korridorer o trapphus är fria från brännbart materiel

b. Fasader o lastkaj är fria från brännbart materiel på 6m 

c. Soprum är låsta och utanför fria från brännbart materiel

d. Brandfarlig vara förvaras och hanteras på rätt sätt

e. Elinstallationer/utrustning är hela och sitter fast

f. Inga blinkande lysrör 

g. Lagring sker på avstånd från lysrör, lampor o elvärme

h. Säkerhetsavstånd finns runt elcentral

2. UTRYMNING/VÄGAR/NÖDUTGÅNGAR
a. Dörrar och fönster är lätt öppningsbara utan nyckel

b. Utr.vägar är ej blockerade av inredning eller materiel

c. Utr.skyltar finns, syns och lysfunktion fungerar

d. Utrymningsplaner finns o stämmer med verkligheten

e. Brandvarnare är provade, även enskilda med batteri

f. Ev. utrymningslarm och knappar fungerar 

g. Ev Ev. brandlarmcentral är i drift, grön lampa lyser

3. BRANDCELLSGRÄNSER
a. Hållmagneter o de automatiska dörrstängarna fungerar

b. Dörrar sluter tätt mot karm o är inte uppställda med kil

c. Dörrarnas låskolvar griper tag och håller dörren stängd

4. SLÄCKUTRUSTNING
a. Finns på plats och är tydligt skyltade

b. Lättåtkomliga och lätta att ta loss

c. Plombering är ej bruten och tryck visar på grönt

d. Funktionsprov av inomhusbrandposter är utförd

e. Årlig kontroll är utförd av brandsäkerhetsfirma 

f. Brandfilt finns på plats, är tydligt utmärkt o lättåtkomlig

5. UTBILDNING
a. Brandutbildningar utförs regelbundet

b. Utrymningsövning har genomförts 

Brister från föregående årschecklista är åtgärdade Ja     Nej

Hela årschecklistan utförd 20     -     -     - 

Brandskyddskontrollen utförd av ………………………………………………..

Ev. anmärkningar skrivs in på andra sidan med nr och delmoment.
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Anmärkningar

Nr Anmärkning Bristen åtgär-

delmom. placering dad datum
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Kontrollplan för cheklista "Intern brandskyddskontroll"
Kontroll av brandskyddet skall genomföras enl. årschecklista och av utsett brandsäkerhetsombud.

1. BRANDRISKER

    Syfte:    

Hindra brands uppkomst (även anlagd brand).  

Checkfråga a,b och c

Funktion: 

Ordning och reda är ett effektivt skydd mot anlagd brand.

Kontroll: 

Det är inte tillåtet att förvara brännbart material i utrymningsvägar, trapphus, korridorer eller

källare. Observera att förbudet också gäller tillfällig förvaring.

Sopkärl och öppen kontainer bör placeras minst 6 meter från fasad och lastkaj.  

Lastkaj och under utskjutande tak bör det vara helt fritt från brännbart material.

Utanför fasader, soprum och återvinningsrum ska det vara rent från brännbart material.

Rutiner för sop- och återvinningshantering skall vara anpassade till verksamheten.

Töm regebundet papperskorgar och undvik att förvara brännbart material i allmänna utrymmen.

Checkfråga d

Funktion:  

Förvaring av brandfarlig vara ska förvaras i härför avsedda skåp och i verkstadslokaler 

på utsedd plats.

Förvara aldrig mer mängd gaser eller vätskor som behövs och som finns tillstånd till.

Kontroll: 

Kontrollera att inte mer brandfarlig vara förvaras än det finns tillstånd till.

Att brandfarlig vara förvaras i skåp eller på avsedd plats när den inte används.

Där skåp används kontrollera att dörrar är stängda och uppmärkta med föreskriven varningsskylt.

Dörr till rum där brandfarlig vara förvaras skall vara försedd med särskild upplysningsskylt.

Att gasflaskors utrustning blir kontrollerade efter utfärdade säkerhetsföreskrifter.

Checkfråga e

Funktion:

Lösa elledningar, trasiga eluttag, -strömbrytare, -kontakter, -skarvsladdar och -elapparater 

kan vara en personsäkerhetsrisk och en orsak till brand. 

Kontroll: 

 Kontrollera att elledningar, eluttag, strömbrytare, kontakter och elapparater är hela och att  

sladdar inte sitter löst i infästningen.

Kontorsapparater skall vara anslutna direkt till vägguttag, ej genom skarvsladd med grenuttag.

Alla kaffebryggare, vattenvärmare och kokplattor bör vara inkopplade via timer, för att förhindra

att brand kan uppstå om man glömmer att koppla ifrån dessa efter användning.  

Checkfråga f och g

Funktion:

Delar i lysrörsarmaturer kan bli överhettade om inte utbrända (blinkande) lysrör byts ut.

Elektriska lampor är en värmekälla, för att inte överföra värme till brännbart material måste

säkerhetsavstånd hållas.

Kontroll:

Lysrör får ej blinka eller "glöda under normal drift.

Gardiner eller annat brännbart material får inte komma i kontakt med lysrör/lampor/spotlight.
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Armaturer skall stå stadigt eller vara fast monterade (speciellt nära säng eller soffa).

Glödlampa med högre wattal än märkning i armaturen får inte monteras i lamparmaturen.

Ingen lagring närmare än 50 cm från lysrör/lampor/spotlight.

Brännbara föremål bör inte stå för nära elradiatorer.

Checkfråga h

Funktion:

En elcentral skall vara lättillgänglig.

Vid kontaktfel i elcentral kan överhettning ske och varmt plastmaterial från centralen skvätta ner

och antända brännbart material.

Kontroll:

Fri passage till elcentral och inget material framför till 1,2m.

Under elcentral får inget brännbart material förvaras.

2. UTRYMNING/VÄGAR/NÖDUTGÅNGAR

Syfte: 

Från lokaler där männingskor vistas mer än tillfälligt skall det finnas minst två av 

varandra oberoende skyltade utrymningsvägar.

Utrymnings/(brandlarm) skall bevaka utrymningsvägar och påkalla utrymning. 

Checkfråga a, b och c

Funktion:

Vid en brand skall alla ges en möjlighet att ta sig till en utrymningsväg som skall vara säker

och möjlig att använda och leder ut till det fria.

Kontroll:

Kontrollera att utrymningsvägar i hela sin längd kan användas för säker utrymning till det fria  

och får inte vara belamrad med lös inredning eller material.

Skyltar skall finnas i sådan omfattning att utrymningen inte hindras av svårigheter att 

orientera sig fram.

Dörrar/fönster skall vara lätt öppningsbara utan nyckel i utrymningsriktningen.

Checkfråga d

Funktion:

Utrymningsplanen ska ge anställda och besökare en översiktig bild var utrymningsvägarna,

brandsläckningsutrustning o brandknappar finns i fastigheten samt åtgärder vid brand/utrymning.

Kontroll:

Kontrollera att planen stämmer med de verkliga förhållandena, om inte den gör det uppdatera.

Checkfråga e

Syfte: 

Att tidigt indikera brandrök.

Funktion:

Rök- och värmedetektorer skall vara effektiva och snabbt aktivera utrymnings-/brandlarmet.

Brandvarnare med inbyggt batteri skall vid rökutveckling avge en kraftig varaktig ljudsignal.

Kontroll:

Vid installerad brandlarmcentral kolla med fastighetsskötare att rökdetektorer är provade

enl. uppgjord plan. Rökdetektorer skall provas av med 20% /år.

Värmedetektorer provas ej. 

Enskilda brandvarnare med inbyggt batteri (hemmamodell) skall batteri provas med jämna
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intervaller genom att trycka på testknappen. En kraftig tonstöt hörs från den inbyggda sirenen. 

Batteribyte bör utföras när detektorn varnar eller lämpligen vartannat år och hela detektorn byts 

ut vart 8:e år.

Checkfråga f

Syfte:  

Utrymningslarm/(brandlarm) skall påkalla uppmärksamhet när larmknapp eller branddetektor 

aktiveras.

Funktion:

Utrymningslarm aktiverar ringklockor eller sirener, med brandlarmcentral även vidaresändning till 

Räddningstjänsten. Finns ingen vidaresändning skall detta anges på larmcentralen och vid 

larmknapp.

Larmknapp som startar utrymningslarm är placerad bakom ett skyddsglas som lätt kan tryckas 

sönder, ibland finns även ett skyddslock som skall lyftas upp framför skyddsglaset. 

Kontroll:

Under bl.a lovperiod kan hela utrymningsanläggningen provas.

Obs! Att brandlarmcentral med vidaresändning kollas av Räddningstjänsten! ! ! ! !

Kolla att ringklockor och sirener har god hörbarhet.

Att larmknappar är märkt med sin funktion.

Att skyddsglaset är helt.

Checkfråga g

Kontroll:

Kontrollera när det finns installerat en brandlarmcentral, att grön lampa lyser vilket indikerar att 

centralen är i drift.

Gör om möjligt en daglig kontroll utan anteckning i checklista.

Anläggnings-/fastighetsskötaren och Räddningstjänsten  har övriga kontrolluppdrag.

3. BRANDCELLSGRÄNSER

Syfte:  

Branddörr (och brandväggar) skall förhindra att rökgas och brand inte sprider sig mellan 

brandcellgränser.

Checkfråga a,b och c

Funktion:

Dörren skall normalt vara stängd, efter öppnandet skall den stänga helt själv med hjälp av 

dörrstängaren.

Dörren kan vara uppställd med hållmagnet som släpper dörren vid styrning från brandcentral.

Dörren skall sluta tätt mot karm och dörrens låsanordning skall gripa tag i låsblecket i dörrkarmen.

Kontroll:

Öppna stängd dörr ca 20 cm och släpp. Dörrstängaren skall stänga dörren helt och låsanordningen  

gripa in i karmens låsbleck. Dörren skall inte kunna öppnas utan att trycke eller panikregel trycks 

ner. 

Gör en okulär besiktning på dörr, karm och tätningslister att de är felfria så att dörren sluter tätt mot 

karmen.

Prova släppfunktionen på dörrmagneten genom att trycka på kontrollknappen på väggen eller direkt

på knappen i magneten. Magneten skall släppa dörren omedelbart.

Vid dubbla dörrar finns en kordinator som skall se till att dörrbladen stängs i en bestämd ordning,  

kontrollera att detta fungerar så båda dörrarna förblir stängda och låsta. Båda dörrarna öppnas 

90 grader och släpps samtidigt.

Kontrollera att inga kilar finns eller ta bort dem.
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4. SLÄCKUTRUSTNING

Syfte:

Släckredskap skall finnas i anpassad omfattning, så att det finns möjlighet att släcka eller begränsa

en begynnande brand.

Funktion:

Tre typer av handbrandsläckare finns. Pulver, skum och kolsyra. 

Inomhusbrandpost med slang och strålrör på rulle i skåp med lucka.

Vatten erhålls när en ventil öppnas i skåpet, slang dras ut o därefter öppnas strålrörsmunstycket.

Personal i byggnaden skall genom utbildning och övning kunna använda handbrandsläckare och

inomhusbrandpost och ha vetskap om vilka släckmedel som skall användas. 

Checkfråga a,b,c,d och e

Kontroll:

Handbrandsläckarna skall finnas på sina platser och vara tydligt skyltade så de syns.

Släckarna  skall vara fria från hindrande inredning och material så att de är lätta att ta loss från sin 

plats.

Manometern skall markera på grönt och plomberingen vara obruten.

Alla handbrandsläckare och inomhusbrandposter skall årligen vara kontrollerade av en brandsäker- 

hetsfirma vilket skall styrkas genom provningsdekal på släckare resp. inomhusbrandpost.

Checkfråga f

Funktion:

Släcka mindre brand genom kvävning. Lämplig till bl.a matlagningsbrand vid spis.

Kontroll:

Att brandfiltar finns på sina platser, är plomberade, är tydligt skyltade. 

Är lätt åtkomliga till den plats de i första hand är avsedda för. 

5.UTBILDNING

Checkfråga a och b

Varje anställd ska var informerad om brandskyddet inom verksamheten. 

Avdelningschef/(brandsäkerhetsombud) ansvarar för att information sker.

Är utrymningsövning(ar) utförd(a) under året.

 2014-09-30 Sida 6 av 6


