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Checklista
Utrymningsvägar
Utrymningsvägar ska alltid kunna användas. De ska därför kunna öppnas utan nyckel eller
annat redskap. De får inte heller vara blockerade med möbler eller annat material som kan
försvåra för personer att utrymma. Generellt sett ska en utrymningsväg vara minst 0,9 m
bred. För att veta vilka vägar man ska ta i händelse av brand ska korridorer och dörrar vara
tydligt skyltade med vägledande markeringar. Ibland är skyltarna belysta. Då ska skyltarna
alltid lysa och de ska vara nödströmsförsörjda eller ha batteribackup i 60 min.

Släckutrustning
Släckutrustning ska finnas tillgängligt för alla. För att man enkelt ska hitta
släckutrustningen ska den vara skyltad. Det är också viktigt att den är upphängd på väggen,
annars kan den lätt försvinna. Handtaget ska sitta på en höjd av max 1,5 m och behållarens
nedersta del ska placeras minst 1 dm över golvet. Vid kontrollen ska man också titta så att
manometernålen pekar på grönt (ej kolsyra) och att sprinten finns kvar. Vid tveksamheter
ska den externa serviceteknikern kontaktas. Handbrandsläckare får inte heller blockeras, de
ska vara enkla att nå.

Brand- och utrymningslarm
Brand- och utrymningslarm ska kontrolleras regelbundet. Om brandlarmsanläggningen inte
fungerar som det är tänkt kommer det visas ett fellarm på centralapparaten. Det är viktigt
att man åtgärdar eventuella fellarm omgående. För att brandlarmet ska aktiveras finns det
detektorer i utrymmena som känner av rök. Detektorerna får inte täckas över på något sätt.
Med larmtryckknappar kan man aktivera brandlarmet manuellt. Kontrollera att dessa
knappar är hela.
Det ska finnas en person som är utsedd till att göra större kontroller på
brandlarmsanläggningen. Personen som ska utföra dessa kontroller kallas anläggningsskötare
och ska ha utbildning för detta. Dessa kontroller ska journalföras.

Brandcellsgränser
Brandcellsgränser är till för att förhindra och begränsa brand- och brandgasspridning.
Dörrar i brandcellsgränser ska därför alltid vara stängda. Dessa dörrar har oftast en
dörrstängare som gör att de stängs automatiskt. Dörrarna får dock stå uppställda med
magnet som är kopplad till det automatiska brandlarmet. Då stängs de vid aktiverat
brandlarm. Det är viktigt att se till så att dörrarna stänger till ordentligt, man ska inte
behöva trycka igen dörren. Det är också viktigt att se till att genomföringar i väggar och tak
tätas om de ingår i en brandcellsgräns. Annars sprids brandgaser till andra rum och kan
orsaka stora skador som annars hade kunnat undvikas.
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Brandrisker
Det kan finnas andra risker som ni behöver observera. Diskutera gärna igenom med
personalen vilka risker som finns i er verksamhet och hur ni kan förebygga dessa.
Blinkade lysrör är till exempel en risk. Elutrustning ska kontrolleras, det är viktigt att den är
hel och har hela sladdar. Man ska inte heller koppla ihop för många apparater på samma
uttag då det kan bli överbelastat.
Utomhus är det viktigt att soptunnor eller annat brännbart material inte står intill fasaden.
Det är också viktigt att se till så att regler och rutiner följs, till exempel att rökning inte är
tillåtet inomhus.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se

Sida 3 av 3

Checklista
Denna checklista är framtagen som hjälp med verksamhetens egenkontroll av brandskyddet
på ankomst- och asylboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Dessa punkter bör kollas varje dag.

Utrymningsvägar
1.

Dörrar är lätta att öppna

2.

Dörrar är lätta att nå fram till

3.

Dörrarna är skyltade som utrymningsvägar

4.

Belysning av skyltar fungerar

OK

ANM

Åtgärdat
datum/av

Släckutrustning
5.

Släckutrustning finns och är upphängda på vägg

6.

Manometernålen pekar på grönt (trycksatta)

7.

Släckutrustningen är lätt att nå

8.

Släckutrustningen är skyltade

Brand- och utrymningslarm
9.

Det finns inte några fellarm på brandlarmscentralen

10.

Detektorer till brandlarmet fungerar

11.

Manuella tryckknappar är hela

Brandcellsgränser
12.

Dörrstängare fungerar och dörrar är stängda

13.

Dörrar stänger igen helt (även magnetupphängda)

Brandrisker
14.

Belysningen fungerar, inte några blinkande lysrör

15.

Ordning och reda, inne och ute

16.

Containrar/sopkärl står på säkert avstånd från fasad

17.

El-ledningar är hela och inte överbelastade

18.

Regler och rutiner följs (rökning m.m.)

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se

