
Checklista
foreby ggande brandskydd i

bostadshus

Checklistan kan anviindas som ett stcid i fastishetsiisarens flore y g gande bratt4 tky44qg{!919,_
Vad ska kontrolleras Varfiir ska det kontrolleras Hur ska det kontrolleras
Riikluckor Fdr att kunna ventilera ut

brandgaser fr6n trapphus och
hisschakt.

o Kontrollera att de fungerar
(<ippnar) samt att de 6r
korrekt utmiirkta.

o Om ftinster anviindas fdr
rokgasventilering
kontrollera att dessa gitr att
6oona.

Stigarledningar
(Krav i fastigheter 6ver 8
vflningsplan)

Fdr att siikra vattentillgflngen
vid sliickinsats.

o Kontrollera att den
fungerar

o Kontrollera att
slanganslutningama iir
stiingda pi varje
vSningsplan.

o Stigarledningen skall vara
utmiirkt med skylt.



Utrymningsvflgar For en snabb och siiker
utrymning vid brand

Trapphus utgrir
utrymningsviig och skall
hillas fritt frin briinnbart
material. Aven barnvagnar,
cyklar m.m. som kan
lorsvflra utrymningen fir
inte ft)rvaras i trapphuset.

Kontrollera att dtirrar och
ftinster som ska anviindas
som utgingar ar latt
oppningsbara.

Kontrollera regelbundet
framkomligheten i
utrymningsviigarna.

Kontrollera att ddrrar till
trapphusen h611s stiingda.

I tviittstugan ska det
finnas tvi m6jliga v[igar ut
eller ett detektionsssytem
som ger en snabb detektion
vid brand.

Kontrollera att
belysningen i trapphusen
fungerar.

Kiillare, vind Anlagda briinder blir allt
vanligare och brtider p6
vindar och i kallare 2ir svira
att sliicka.

o Informera de boende om
att inte onridigt skriip
ansamlas i kiillare och
vindsfcirrid.

o Brandfarlig vara fir ej

fiirvaras i kallare eller
vindsfcirrid.

o H611 d<irrar till kiillare och
vindsft)rrid 16sta.

o Installerabrandvarnare
2iven i dessa utrymmen.

o Placera gama
brandsliickare i dessa

utrymmen.
Brandviigar Ger itkomlighet f<ir

riiddningstj iinsten stegbil ftir
utrymning via ftinster.

o Se till att brandviigarna
uppfuller de krav som
stiills.

o Var tydlig med
skyltningen for att undvika
att brandviigen blockeras av
oarkerade bilar.



Garage . Sopor och liknande
material far inte finnas i
garaget.

o Skylt rdkning florbjuden
skall finnas.

o Nodbelysningen skall
kontrolleras.

o Viktigt att kontrollera att
drirrarna frin garaget till ev.

kiillaren eller trapphus
stiinger ordentligt.

o Placera garna
brandsldckare i garaget.

Container Frir att ftirhindra
brandspridning till byggnader.

o Siikerhetsavstindtill
byggnad for ttickt container
iir 4 meter och ftir cippen

container 6 meter.
Brandvarnare For att mdjliggora tidig

upptiickt av brand. Det 6r
brukaren som ansvarar for att
brandvarnaren testas och att
batteriblte sker.

Det ska finnas minst en

brandvarnare/liigenhet.
Brandvarnaren bdr

placeras utanfor
sovrummet, helst i hallen.

En brandvarnare bcir inte
vara 6ldre iin 10 6r. By't ut
gamla brandvarnare. Det
finns nya sorters
brandvarnare med s.k.
engingsbatterier vilka har
en livsliingd pi 10 6r.

Kontrollera
brandvamarens
funktionsduglighet en
gttnglminad genom att
trycka pi testknappen.

Byt batterier i
brandvarnaren en ging om
\ret.

Finns det behov av fler
brandvarnare?

Utrymningslarm For att mdjliggora tidig
upptiickt av brand.

o Finns det ett
utrymningslarm? (inget
krav) Om: kontrollera att
det fungerar.

o Niir h<ills senast en
utrvmninssovnins?

lnformation till boende o De boende ska kiinna till
hur de ska agera vid en

utrvmninsssituation.
Dokumentation For att siikerstiilla ett hogt och o G<ir en enkel



kvalitatir,t brandskydd. dokumentation
innehillandes en
namngiven
brandskyddsansvarig,
<iwiga kontaktpersoner,
rutiner ftir egenkontroll,
info till boende etc.


