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SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE  
 
Egenkontroll och dokumentation 
 
1. Systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete 
Föreningen såsom ägare eller innehavare av en fastighet skall ha kunskaper om sitt brandskydd, hur 
vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna för brand. 
 
Det går ofta inte att värdera brandskyddet hos ett objekt men utgångspunkt i de enskilda 
brandskyddsåtgärderna. Det krävs en helhetssyn. Ett gott brandskyddsarbete behöver därför bedrivas 
systematiskt och kontinuerligt och baseras på kännedom om vilka brandrisker som finns. 
 
 
2. Att leva upp till kraven på egenkontroll 
Enstaka kontroller av hur utförda brandskyddsåtgärder fungerar ger inte besked om hur brandskyddet 
fungerar mellan kontrollerna. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man satsar både på 
förebyggande åtgärder liksom på vilka åtgärder som skall vidtas i händelse av inträffad brand.   
 
Vilka krav som ställs varierar. Det beror mycket på byggnadens läge, utformning och på vilken 
verksamhet föreningen bedriver. De lokala räddningstjänsternas olika bedömningar av riskerna och 
deras varierande resurser kan också göra att kraven varierar från kommun till kommun. Vilket arbete 
man lägger ner på brandskyddsarbetet beror också på den egna föreningens ambitionsnivå.  
 
Ett förslag på checklista för egenkontroller finns framtaget och presenteras längre bak i materialet.  
Använd gärna alla blanketter i materialet som kopieringsunderlag. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Föreningen har ansvar för brandskyddet!  
   
Ansvaret blir inte mindre för att man inte tar det! 
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3. Att leva upp till kraven på dokumentation 
 
Även om föreningen inte hamnar bland dem som är skyldiga att dokumentera sitt brandskydds-arbete 
så underlättar dokumentationen arbetet för en ny styrelse som inte alltid behöver börja om från början. 
 
Dokumentationens innehåll 
 

• Generell beskrivning av byggnaden. Beskrivningen bör visa byggnadens läge utformning och 
i vissa fall ingående byggmaterial. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör beskrivas dess 
kulturhistoriska värde samt i förekommande fall var särskilt värdefulla inventarier finns 
placerade.  

• Generell beskrivning av verksamheten och dess risker. Beskrivningen bör i text eller på en 
skiss visa var olika verksamheter bedrivs i objektet för att det skall kunna vara möjligt att följa 
hur riskerna förändras. 

• Ansvarsfördelning för brandskyddet. Organisation och instruktion för ansvar, kontroller och 
underhåll, samt organisation och instruktion vid brand bör redovisas. 

• Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder. Byggnaders och installationers utformning 
och funktion och hur de förväntas hanteras vid en eventuell brand. De vanligaste tekniska 
brandskyddsåtgärderna redovisas i checklistan.   

• Förutsättningar räddningsinsatser, med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten, i 
byggnaden/verksamheten. 

• Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem 
som är ansvarig, vilken typ av kontroll som avses och hur ofta de skall ske. 

• Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder. Dokumentation av utförd egenkontroll, 
extern kontroll och eventuella planer på åtgärder. 

• Plan för utbildning och övning, med uppgifter om vilka som ska övas/utbildas, typ av 
övning/utbildning och hur ofta de ska ske. 

• Genomförd utbildning och övning.  
• Rutiner för information till hantverkare, besökare m.fl. som kan påverka eller beröras av 

brandskyddet i sådan utsträckning att riktad information behövs, bör anges. 
• Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor och andra tillstånd som rör 

brandskyddet eller är beroende av brandskyddet. 
• Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten 

och som påverkar brandskyddet. 
• Revision av dokumentationen. Hur, av vem och med vilka intervaller dokumentationen 

utvärderas, följs upp och revideras. 
 
 
I materialet är exempel på dokumentationstext skriven med kursiv stil. 
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4. Generell beskrivning av byggnaden 
 
Inventering av brandrisker beroende av byggnadens utformning och belägenhet är den första delen i att 
förebygga och begränsa brandskador. Därefter kan föreningen planera vilka åtgärder, tekniska eller 
organisatoriska, man kan vidta för att i största möjliga utsträckning försöka minska risken för att brand 
skall uppstå.  Det sista steget är sedan att planera för hur man skall handla om brand inträffar.  
 
Exempel  
Adress:   Korsbindaren,  xxx xx Ö-stad 
  
Kvartersnamn:  Koordinat enl. ”rikets nät” 5211 
 
Utformning:  Bygdegården är på 1½ plan med delvis inredd källare. På bottenvåningen 

finns samlingslokal, kök, lilla salen, toaletter och en hall. På övervåningen 
finns ett mindre sammanträdesrum, ett trinett-kök och toalett. I källaren 
finns pannrum (oljepanna), bastu och duschrum.  
På fastigheten finns också ett enklare förråd för trädgårdsmöbler och 
redskap samt en bagarstuga.  
 

Byggmaterial:  Alla byggnader är i trä, bygdegården  uppförd 1946 
 
Våningsyta:   Den totala våningsytan är 470 kvm 
 
Övrigt:   I bygdegården och i bagarstugan finns lokalt brandvarningslarm.  

Trinett-kök och bastu är utrustade med timer. Brandtrappa finns från 
övervåningen. 
Bagarstugans murstock är senast provtryckt 2001 samt försedd med 
gnistskydd.  

 
 

 
Bifoga gärna: 
Tomtritning med skisser på hur byggnaderna ligger i förhållande till 
varandra. 
 
Skiss över tekniska brandskyddsåtgärder, där också brandcellsgränser 
kan markeras. 
 
Listan på föremål som i första hand skall räddas från bygdegården i 
händelse av brand, där det också framgår var de är placerade i byggnaden. 
Föremålet kan vara av antingen stort kulturhistoriskt värde och/eller i övrigt 
betinga ett stort ekonomiskt värde.  
Se kopieringsunderlag A. 
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5. Generell beskrivning av verksamheten och dess risker 
 
Inventering av brandrisker beroende av den verksamhet föreningen bedriver är den första delen i att 
förebygga och begränsa brandskador. Därefter kan föreningen planera vilka åtgärder, tekniska eller 
organisatoriska, man kan vidta för att i största möjliga utsträckning försöka minska risken för att brand 
skall uppstå. Det sista steget är sedan att planera för hur man skall handla om brand inträffar. När 
verksamhet med många deltagare förekommer i byggnaderna är det extra viktigt att ha en genomtänkt 
plan för utrymning. 
 
Exempel 
 

• Bygdegården är bygdens samlingslokal för kulturarrangemang och hyrs också ut till privata 
kalas. Bastubad arrangeras av föreningen för allmänheten på fredagskvällar under 
vinterhalvåret, bastun hyrs också ut till privatpersoner.  

 
• Bygdegården är godkänd för max 150 personer. 

 
• Bagarstugan hyrs ut till privatpersoner. Eldningsinstruktioner finns anslagna i bagarstugan. 

 
• I förrådet förvaras en gasolgrill samt bensin till gräsklipparen. Vid användning av gasolgrillen 

skall den placeras på betongplattan i anslutning till uteplatsen. 
 

• Rökning får endast ske på anvisad plats. 
 

• Informationsblad angående  ”Säkerhetsinformation för hyresgäster” lämnas ut då hyresavtal 
tecknas. 

 
 
 
Bifoga gärna: 
Planritning, där rumsindelning och de olika verksamheterna framgår. 
 
 
 

Vid önskemål om tillfällig övernattning, när byggnaden inte är brandbesiktigad för denna form av 
verksamhet, får detta inte tillåtas utan att räddningstjänsten tillfrågats och givit sin tillåtelse till 
detta.  
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6. Ansvarfördelning och brandskyddspolicy 
 
Det är viktigt att varje förening själv arbetar aktivt med att förebygga brand och inte lever i tron att 
någon annan löser denna uppgift. Föreningens styrelse har som ägare eller innehavare av fastigheten 
det yttersta ansvaret för brandskyddet. För att brandskyddet skall fungera dygnet runt och vid olika 
former av aktiviteter behövs en klar struktur och ansvarsfördelning med uppgjorda rutiner.  
 
Det är bra om styrelsen tänker igenom vad man vill med sitt brandskyddsarbete så att man arbetar mot 
samma mål. För att målen skall vara tydliga för alla bör de skrivas ned. 
 
Utse en brandskyddsansvarig vid varje aktivitet 
Föreningsfunktionärernas och eventuella hyresgästers egen förmåga att ingripa är enormt viktig, 
eftersom nästan alla bränder mycket lätt kan släckas under de första minuterna. Det är viktigt att vid 
varje aktivitet utse en person som tar lite extra ansvar för att förebygga och begränsa skadorna vid 
brand. Personen skall ha kunskap enligt blanketten ”Säkerhetsinformation till hyresgäster”. Den 
brandskyddsansvarige för aktiviteten organiserar utrymning, tillkallar räddningstjänsten och påbörjar 
släckning.  
  
 
Exempel  
 

 Ansvarsfördelning för brandskyddet 
• Styrelsen har det övergripande ansvaret för brandskyddet. 
• Vaktmästaren eller annan utsedd person går kontrollrond enligt checklistan en gång per 

månad.  
• Vid varje styrelsemöte går de senaste checklistorna igenom. 
•  En gång om året, går styrelsen igenom/reviderar hela dokumentationen.  
• Vid varje aktivitet skall finnas en brandskyddsansvarig. 

 
Föreningens brandskyddspolicy 
Alla funktionärer skall: 
- vara väl medvetna om vilka brandrisker som finns inom föreningens verksamhet och   
fastighetsbestånd, 
- aktivt arbeta med att förebygga bränder, 
- vara väl informerade om gällande brandskyddsregler,  
- ha god kännedom om utrymningsvägarna, 
- ha god kunskap om hur brandsläckningsutrustningen används, samt  
- ha god kännedom om vilka åtgärder som skall vidtas då brand inträffar 
 
Besökare, hyresgäster och hantverkare skall: 
- informeras om gällande brandskyddsregler, för att förhindra att brand uppstår 
- ha god kännedom om utrymningsvägar för en snabb och säker utrymning  
- ha kunskaper om var släckredskap finns och kunskap om hur de används 



         

 

 

7

7.  Förutsättningar för egen räddningsinsats 
 
Första steget i att utbilda sig i brandkunskap är att bli medveten om vilka risker som finns och därefter 
i möjligaste mån minska risken för bränders uppkomst. Uppkommer en brand skall man ha kunskaper 
om vad som skall göras för att underlätta räddning, alarmering och släckning. För att kunna utföra 
detta på ett bra sätt krävs både utbildning och praktisk övning. Upprätta en plan för hur övning och 
utbildning i föreningen skall genomföras. Eftersom räddningstjänsterna i framtiden skall öka sina 
insatser inom den förebyggande verksamheten, planera för att någon från föreningen alltid deltar på 
dessa informationsmöten. Ny styrelsefunktionär bör gå igenom brandskydds-dokumentationen och 
signera att man tagit del av materialet för att hela styrelsen skall vara delaktiga i ansvaret. Se 
kopieringsunderlag B och C. 
 
Rädda 
Det skall finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. 
Det finns regler för hur många personer som samtidigt får vistas i en lokal för att den inom rimlig tid 
skall kunna utrymmas. Hur många som får vistas i lokalen har därför inte så mycket att göra med 
golvytan utan mer med hur många och hur breda dörrarna är där man når ut till friheten. Hur många 
som får vistas i lokalen påverkas också av möbleringen. I en ”tom” lokal utan möbler kan det vistas 
fler personer än om man i samma lokal har dukat med bord och stolar (möblerna hindrar utrymningen, 
speciellt om panik utbryter). Det skall i lokalen finnas en skylt som talar om hur många personer 
(inklusive personal) som får vistas i lokalen.  
 
Dörrarna i utrymningsvägarna skall gå lätt att öppna med dörrhandtag eller panikregel. Dörren skall 
kunna öppnas utan nyckel. 
 
I en utrymningsväg får inget material finnas. Bord, stolar, sopor eller blommor får aldrig någonsin 
lagras i eller blockera en utrymningsväg.  
 
Utrymningsvägarna skall vara markerade med skyltar. Om utrymningsvägen inte kan ses från hela 
lokalen skall den kompletteras med vägledande skyltar som visar i vilken riktning man skall gå för att 
hitta utgången. Det är viktigt att krypa under röken och att stänga dörrarna efter sig för att hindra 
brandspridning.  
 
Larma 
Det är viktigt med tydlig alarmering. Även om det finns automatiskt brandlarm i lokalen ska man alltid 
ringa SOS på 112. Det är viktigt att till larmoperatören lämna så mycket information som möjligt. Du 
skall svara på : 
Vem som ringer? 
Vad som hänt? 
Var det hänt, adress eller koordinat? 
Om det finns människor kvar i byggnaden och i så fall hur många? 
Om det finns några speciella risker, t.ex. gasflaskor? 
Om möjligt försök möta räddningstjänsten för att visa vägen till branden! 
 
Släck  
Brandsläckare skall vara lättåtkomliga och markerade med synliga skyltar. 
Pulversläckare anses vara lättast att släcka med för en ovan person.  
För att kunna använda en brandsläckare på ett bra sätt krävs övning. Köper man sin brandsläckare av 
lokala leverantörer kan man också passa på att fråga efter möjlighet att vid en demonstration av 
släckarna få pröva på. Brandsläckningskurser erbjuds också ofta av den lokala räddningstjänsten.  
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 8. Tekniska brandskyddsåtgärder 
 
Hur omfattande redovisningen av de tekniska brandskyddsåtgärderna skall vara är mycket beroende på 
byggnadens konstruktion och på den verksamhet föreningen bedriver och men också på vilka krav 
räddningstjänsten ställer. Att markera de tekniska brandskyddsåtgärderna på en planritning underlättar 
kontrollen enligt checklistan.  
 
Hur kontrollen av de vanligaste tekniska brandskyddsåtgärderna skall utföras framgår nedan av drifts 
och underhållsinstruktioner som tagits fram av Svenska Brandskyddsföreningen. Andra tekniska 
brandskyddsåtgärder kan vara skydd mot brandspridning till närliggande byggnad, ytskikts brandklass, 
gnistskydd och brandimpregnering av textilier (drifts- och underhållsinstruktioner saknas) 
 
I byggnader där man inte på ett enkelt sätt ser hur utrymning skall ske kan räddningstjänsten kräva att 
en utrymningsplan upprättas och anslås på strategiska platser i byggnaden för att besökarna lättare 
skall kunna orientera sig för snabb utrymning. På utrymningsplanen kan också en uppsamlingsplats 
anges. 
 
Drifts- och underhållsinstruktioner tekniska brandskyddsåtgärder 

 
Första Hjälpen 
Syfte/Mål: Första hjälpen är till för att snabbt kunna göra en första insats i samband med sjukdom 
eller olycksfall och därigenom förhindra att skadan blir värre.  
Funktion: Första hjälpen består oftast av förbandslåda med hjälpmedel i form av plåster och förband 
för olika storlek på skador samt t.ex. mitellor, gasbindor, sax m.m som kan behövas i samband med ett 
olyckstillfälle. Storleken och innehållet måste väljas med hänsyn till de risker som fims i 
verksamheten.  
Provningsmetod: Första hjälpen kontrolleras genom en jämförelse mellan befintligt innehåll och 
uppställd kravspecifikation/innehållsförteckning.  
Resultat för att bli godkänd: Innehåll och förteckning ska överensstämma  
 
Handbrandsläckare 
Syfte/Mål: Att på ett tidigt stadium påbörja släckning av brand. 
Funktion: Gemensamt för alla typer av handbrandsläckare är att de har någon form av plomberad 
säkerhetssprint för att inte släckaren skall utlösas av misstag. Säkerhetssprinten är placerad vid 
regerdonet på handtaget. Utformingen kan skilja sig något mellan fabrikat, men gemensamt är att 
sprinten måste avlägsnas innan släckning påbörjas. För att sedan få så effektiv släckning som möjligt, 
skall munstycket hållas rörligt och svepa fram och tillbaka över den brinnande ytan. Rikta strålen mot 
det som brinner - inte mot lågor och rök. 
Provningsmetod: Kontrollera att släckaren finns på avsedd plats, att skylt för släckare finns och är 
synlig, att släckaren är provad senast ett år tidigare och  att den inte är belamrad.  
Resultat för att bli godkänd: Brister skall vara åtgärdade. 
 
Inomhusbrandpost 
Syfte/Mål: Att på ett tidigt stadium påbörja släckning av brand.  
Funktion: Normalt är inomhusbrandposten försedd med ca 25 m slang. För att använda slangenvid 
brandsläckning dras slangen ut ur sin centrumrulle i den längd som erfordras. Är inomhusbrandposten 
utförd med veckad slang måste hela slangen dras ur sin korg innan vatten släpps på. För att erhålla 
vatten måste en ventil i anslutning till slangens fästpunkt i väggen öppnas, därefter öppnas munstycket.  
Provningsmetod: Kontrollera att ventil kan öppnas, att slangen är försedd med munstycke och att den 
kan öppnas och stängas, att årskontroll är utförd och att skylt som anger släckredskap finns.  
Resultat för att bli godkänd: Brister skall vara åtgärdade.  
Utrymningsväg 
Syfte/Mål: Byggnader skall utformas så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand. 
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Funktion: En utrymningsväg skall vara ändamålsenlig och får därför inte belamras med t.ex lös 
inredning. Faktorer som påverkar utrymningsvägens kvalitet är: Vägledande markeringar, 
utrymningsvägens längd, belysning, fri bredd, slagriktning på dörrar och dörrarnas öppningsbarhet. 
Provningsmetod: Kontrollera att inga lösa föremål blockerar utrymningsvägen. Samt att dörrar är lätt 
öppningsbara. 
Resultat för att bli godkänd: Brister skall vara åtgärdade. 

 
Utrymningsplan 
Syfte/Mål: Att ge funktionärer och besökare en översiktlig bild av hur utrymning, larmning och 
placering av släckmaterial fungerar på aktuell byggnad. 
Funktion: Uppsatt utrymningsplan i anslutning till trapphus eller entréer visande byggnadens 
utrymningsstrategi. 
Provningsmetod: Kontrollera att planen stämmer med verkliga förhållander. 
Resultat för att bli godkänd: Planen skall stämma med verkliga förhållanden.  

 
Skyltar för utrymning 
Syfte/Mål: Att skyltarna för utrymning skall visa vägen ut till det fria, dvs var finns nödutgångarna. 
Därför skall de vara väl synliga och inte skymda, helst vara placerade ovanför dörr eller passage som 
leder till utrymningsväg, skall skyltar med belysning alltid lysa (det finns undantag) 
Funktion: Det är ingen skillnad på skyltens utformning som visar utgång eller nödutgång. Däremot är 
storleken viktig för läsbarheten. Skyltarna kan vara av efterlysande karaktär, dvs skylten är utförd i 
flouriserande material som laddas upp av omgivande belysning. Det finns också genomlysande skyltar, 
dvs med en lampa bakom skylten. Belysta skyltar finns också, dessa är belysta av en särskild lampa, ej 
den allmänna belysningen i lokalen. I vissa fall innehåller armaturen anordning för nödström eller den 
är kopplad till ett särskilt nödströmsaggregat. Nödström innebär att lampan lyser även vid 
strömbortfall i ca 60 minuter. 
Provningsmetod: Gör en bedömning om skylten är synlig från lämpliga punkter i lokalen. Kontrollera 
om skylten är på plats och att den fungerar, dvs  är hel, lyser och ej är skymd. Kontroll av nödström 
skall göras på genomlysta skyltar med egen batteribackup. Tryck på knappen som finns på armaturen 
och kontrollera nödljuset. 
Resultat för att bli godkänd: Brister skall vara åtgärdade. 

 
Nödutrymningsstege 
Syfte/Mål: Möjliggöra nödutrymning när den normala utrymningsvägen är blockerad och därigenom 
se till att människor kommer i trygghet.  
Funktion: Nödutrymningsstegen består av en fast monterad stege på fasad som antingen kan vara 
öppen, försedd med ryggskydd eller vara fällbar.  
Provningsmetod: Kontrollera infästningsanordningar med hänsyn till skador t ex rost. Kontrollera ev 
ryggskydd. Se i förekommande fall till att stegen går att fälla ut. Provbelasta stegen om misstanke 
finns att bärförmågan är reducerad. Kontrollera framkomligheten till stegen från planet.  
Resultat för att bli godkänd: Utrymningsstegen skall vara skadefri, lätt kunna fällas ut och tåla 
avsedd belastning.  
 
 
 
 
Dörr i utrymningsväg 
Syfte/Mål: Dörr som är monterad i utrymningsväg skall inte försvåra utrymning.  
Den skall vara fri från blockerande föremål, blommor, stolar, skräp eller annat och den skall vara  lätt 
öppningsbar i utrymningsriktningen utan nyckel.  
Dörr kan också vara monterad för att förhindra brandspridning. Den skall då vara försedd med 
dörrstängare, som alltid stänger dörren, den skall vara hel och sluta till så att inga större springor finns, 
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dörrens låsanordning skall gripa tag i slutblecket i dörrkanten vid stängd dörr och får ej ha 
uppställningsbar funktion. Inga träkilar eller liknande anordningar skall användas för uppställning.  
Funktion: Slagriktningen skall i huvudsak vara utåtgående. Dörr skall kunna öppnas lätt genom 
påverkan av utrymningsbeslag. Sitter dörr i brandcellsgräns skall den efter passage stängas automatiskt 
via dörrstängare. Med stängd dörr menas att fallkolven griper in i slutblecket. Pardörr i brandcellsgräns 
skall vara försedd med stängninskoordinator och medbringare. Dörr kan vara elektromekaniskt 
uppställd på sådant sätt att den släpper vid larm från rökdetektor.  
Provningsmetod: Kontrollera att dörren kan öppnas utan nyckel, kod, kort eller annan kodbärare samt 
kan öppnas minst 90 grader. Dörr som är försedd med dörrstängare öppnas ca 1 decimeter och skall 
stänga helt och fallkolven gripa tag i slutblecket då dörren släpps. Då dörren öppnas görs en okulär 
besiktning av gångjärn, lås, trycke, karm, ev glasrutors infästning, andra skador, uppmärkning, 
dörrtryckets funktion osv.  Kontroll på att dörren är stängd är att dra i den utan att trycke/handtag 
nedtrycks och dörren förblir i stängt läge. Pardörrar med stängningskoordinator öppnas via den passiva 
dörrhalvan till 90 grader och kontrolleras att dörrarna stänger i rätt ordning.  
Dörr som är elektromekaniskt uppställd testas genom att strömmen bryts, t ex genom provknapp.  
Resultat för att bli godkänd:  
Dörren är lätt öppningsbar i utrymningsriktningen. Dörr med dörrstängaren skall orka stänga dörren 
helt. Låskolven skall gå in i låsblecket. Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns. 
Undantag mot tröskel finns i vissa fall. 
 
Dörr i brandscellsgräns 
Syfte/Mål: Hindra brand- och brandgasspridning via dörrhålet i brandcellsgränsen.  
Funktion: Dörren är normalt stängd och stängs åter manuellt efter det att den öppnats  
Provningsmetod: Dörren skall stängas helt. Då dörren öppnas görs en okulär besiktning av gångjärn, 
lås, trycke, karm, ev glasrutors infästning, andra skador, uppmärkning, dörrtryckets funktion osv.  
Resultat för att bli godkänd: Dörren skall stängas helt. Låskolven skall gå in i låsblecket.  
Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns. Undantag mot tröskel finns i vissa fall.  

 
Dörr i brandscellsgräns med dörrstängare 
Syfte/Mål: Se föregående 
Funktion: Dörren är normalt stängd och stänger åter automatiskt efter det att den öppnats  
Provningsmetod: Öppna dörren en dryg dm och släpp. Då dörren öppnas görs en okulär besiktning av 
gångjärn, lås, trycke, karm, ev glasrutors infästning, andra skador, uppmärkning, dörrtryckets funktion 
osv.  
Resultat för att bli godkänd: Dörrstängaren skall orka stänga dörren helt. Kontroll på att dörren är 
stängd är att dra i den utan att trycke/handtag nedtrycks och dörren förblir i stängt läge. Låskolven 
skall gå in i låsblecket. Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns. Undantag mot 
tröskel finns i vissa fall.  

 
Dörr i brandcellsgräns med elektromagnetisk stänganordning 
Syfte/Mål: Se föregående. 
Funktion: Dörren stänger vid rök i detektor. Detektorn kan antingen sitta separat i taket på ömse sidor 
om dörren eller vara inbyggd i dörrstängaranordningen.  
 
 
 
Provningsmetod: Prov A: Tryckning på provstängningsknapp eller annan provanordning.  
Prov B: Provning med provgas i rökdetektor (ej krav om detektorerna ingår i brandlarmanläggning). 
Då dörren öppnas görs en okulär besiktning av gångjärn, lås, trycke, karm, ev glasrutors infästning, 
andra skador, uppmärkning, dörrtryckets funktion osv.  
Resultat för att bli godkänd: Dörrstängaren skall orka stänga dörren helt. Kontroll på att dörren är 
stängd är att dra i den utan att trycke/handtag nedtrycks och dörren förblir i stängt läge. Låskolven 
skall gå in i låsblecket. Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns. Undantag mot 
tröskel finns i vissa fall.  
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Vägg i brandcellsgräns 
Syfte/Mål: Hindra brand- och brandgasspridning mellan brandceller.  
Funktion: Väggen skall vara så tät och brandtålig att brand och brandgaser hindras att spridas under 
viss föreskriven tid enligt brandcellsritning.  
Provningsmetod: Okulärbesiktning av följande: Genomföringar (rör, kablar, ventilationskanaler, 
mm). Överluftdon och galler.  Anslutning mot tak/bjälklag, väggvinkel.. Brandklass på glas (även i 
innerhöm).  
Resultat för att bli godkänd: Genomföringar skall vara tätade med typgodkänt material.  
Överluftdon och gallerskall listas. Åtgärder bedöms tillsammans med sakkunnig.  
Anslutning mot tak/bjälklag, väggvinkel skall vara tätade med typgodkänt material.  
Brandklass på glas skall vara stämplad med samma klass som på brandcellsritning.  
 
Larmknapp utrymning och/eller brand 
Syfte/Mål: Att manuellt kunna aktivera utrymnings-/brandlarmet vid uppmärksammad fara.  
Funktion: Att aktivera utrymnings-/brandlarmet.  
Provningsmetod: Att aktivera aktuell larmknapp för att erhålla ett klart hörbart/synbart larm i alla 
berörda lokaler. Larmet skall ge de som vistas i lokalerna tydlig information om att utrymning skall 
ske omgående. Att i centralapparaten erhålla rätt larm från rätt sektion.  
Resultat för att bli godkänd: Att rätt sorts larm uppfattas i aktuell lokal /lokaler med tillräcklig 
tydlighet.  
 
Brandlarm, centralapparat 
Syfte/Mål: Att kunna ge en samlad bild över statusen på anläggningens brandlarm och eventuellt 
tillhörande extrafunktioner.  
Funktion: Att via ett strömsatt övervakningssystem kontrollera funktionen hos varje rökdetektor samt 
att vid överskridna värden för t ex rökdetektorn kunna ge ett larm.  
Provningsmetod: Att manuellt utlösa en detektor och därefter kontrollera att avsett larm indikeras i 
centralapparaten samt att detta överförs till planerad mottagare, tex. räddningstjänsten.  
Att kontrollera att alla provningstillfällen, larm och åtgärder har blivit ifyllda i kontrolljournalen. 
Resultat för att bli godkänd: Larmet ska skickas till räddningstjänsten/bemannad plats samt aktivera 
ev. andra funktioner som t ex utrymningslarm och brandventilation.  
 
Brandgasventilation 
Syfte/Mål: Underlätta räddningstjänstens släckinsats Underlätta utrymning  
Funktion: Lucka som öppnas eller fläkt som startas och leder till att brandgaser ventileras ut ur 
byggnaden. Öppning/start kan ske manuellt och/eller automatiskt av smältbläck eller rökdetektor. Vid 
brandgasventilation som är till för att trygga utrymning kan det finnas tilluftsluckor i fasad. Dessa är 
till för att få en effektivare brandgasventilation.  
Provningsmetod: Luckornas (inklusive tilluft) funktion testas genom tryck på öppningsknapp eller 
genom att man drar i vajer. Luckor från källare eller vind provas genom manuell öppning utifrån. 
Fläktar provas enligt instruktioner som leverantören tillhandahåller.  
Resultat för att bli godkänd: Luckorna (inklusive tilluft) öppnar och fläktar startar  
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9. Underhålls och kontrollplan för brandskyddsåtgärder 
 
Vid kontroll av brandskyddsåtgärder kan planritning/utrymningsplan vara till god hjälp. Finns 
brandlarm/inbrottslarm som är kopplat till larmcentral finns ofta en speciell checklista med  
journalblad för anläggningsskötaren till att utföra denna kontroll.  
 
När samtliga anmärkningar är åtgärdade skall checklistan arkiveras.  
 
En checklista för varje byggnad bör upprättas. Checklistan kan kompletteras beroende på byggnaden 
och verksamhetens innehåll. Se kopieringsunderlag D och E. 
 
 
 

 
Arkiveras bör även:  Protokoll av räddningstjänsten utförd tillsyn 

Service eller revisionsbesiktning av brandsläckare 
 
 
10. Föreningens brandskyddsregler 

 
Brandskyddsreglerna är till för att skapa mesta möjliga säkerhet i föreningens lokaler och kring den 
verksamhet föreningen bedriver. Med hjälp av brandskyddsreglerna kan brandriskerna begränsas eller 
till och med undanröjas. Man kan betrakta reglerna som föreningens egen lagbok över brandskyddet. 
Där skall framgå vad som är otillåtet och när, var och hur de som är tillåtet skall ske på bästa och 
säkraste sätt.  

 
De regler det skall beslutas och upprättas dokument över kan vara: 

 
Antalet godkända besökare i lokalen (kan variera beroende av verksamhet)  
Utrymningsvägar (t.ex. anvisningar för möbleringsalternativ i samlingslokal) 
Rökning (var rökning är tillåten) 
Eldning inomhus (i olika eldstäder) 
Levande ljus (om och hur de får användas) 
Kokplattor och kaffebryggare  
Övernattning (ev. lokala regler för tillfällig övernattning?) 
Eldning utomhus (t.ex. brasor, grilla, marschaller) 
Placering av container (minst 6 meter från byggnad) 
Sophantering och lagring av återvinningsbara sopor 
Tillfälliga uppvärmningsanordningar (t.ex. fläktar) 
Regler för heta arbeten (Certifikat giltigt i 5 år) 

CHECKLISTAN 
 
För att upprätthålla säkerheten görs kontrollen en gång i månaden 
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11. Rutiner för information till besökare, hyresgäster och hantverkare 
 
 
Säkerhetsinformation till föreningens besökare 
Aktivitetens brandskyddsansvarige uppmärksammar besökarna på var utrymningsvägarna, 
uppsamlingsplatsen och släckutrustningen finns. 
 
Säkerhetsinformation till föreningens hyresgäster 
För att brandskyddet också skall fungera när föreningen hyr ut sina lokaler till privatpersoner eller 
andra föreningar är det viktigt att dessa är informerade om vilka regler som gäller. 
 
I materialet finns ett förslag på hur denna informationsblankett kan se ut. Den kan lämpligen 
omarbetas för att bättre passa den enskilda föreningen. Se kopieringsunderlag F. 
 
Tanken är att föreningen går igenom blanketten med hyresgästen som undertecknas i två exemplar. 
Ett som behålls av föreningen medan hyresgästen också får det andra exemplaret att ha till hands 
under hyrestillfället. Genom blanketten får hyresgästen kännedom om vilka risker som finns och 
hyresgästens medvetenhet och beredskap ökar till att agera på ett mer genomtänkt sätt om brand 
skulle uppstå. Blanketten för säkerhetsinformation bör också åtföljas av ett vanligt hyresavtal samt 
eventuellt bilagor med ordningsregler, städanvisningar, förklaringar hur maskinell utrustning 
fungerar m.m. 
 
Har man hyresgäster som återkommer kan det räcka med att gå igenom och få blanketten 
undertecknad en gång om året. 
 
Den inramade texten med informationen om RÄDDA-LARMA-SLÄCK  kan lämpligen  förstoras 
och anslås på strategiska platser i byggnaden tillsammans med eventuell utrymningsplan. 
 
Säkerhetsinformation till hantverkare 
Hantverkare som skall utföra arbeten skall informeras om det finns några särskilda brandrisker i 
fastigheten. 
 
Skall så kallade ”heta arbeten” utföras skall föreningen kontrollera att certifikat och kontrollista 
finns hos hantverkaren till att utföra dessa. Utfärdat certifikat är giltigt i 5 år. Till heta arbeten 
räknas bl.a. lödning, skärning, svetsning, rondellkapning, takläggning med gasol, m.m. 
 
 
12. Tillstånd som berör brandskyddet 

 
• Tillsynsprotokoll 
• Tillstånd och regler för tillfällig övernattning 
• Tillstånd för hantering av brandfarliga varor (brandfarlig gas får ej förvaras i publika lokaler) 
• Tillstånd för fyrverkerier och våreldar 
• Eldningstillstånd  
• Sotningsintyg/Provtrycknings protokoll 

 
 
 
 
13. Genomförda och planerade förändringar 
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När föreningen planerar ombyggnad, tillbyggnad eller förändrad verksamhet gäller det att tänka på hur 
denna förändring påverkar brandsäkerheten och vad som måste åtgärdas för att brandskyddet skall 
upprätthållas. Se kopieringsunderlag G. 
 
 
 
14. Revision av dokumentationen  
All dokumentation skall gås igenom i sin helhet en gång om året. Har byggnaden eller verksamheten 
ändrats, som påverkar brandsäkerheten, kan det också vara nödvändigt med  förändringar av 
föreningens brandskyddsarbete och dokumentation. 
 
Årlig genomgång och revidering av hela brandskyddsdokumentationen signerad av deltagarna vid 
styrelsemöte. Se kopieringsunderlag H. 
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A   Lista över särskilt värdefulla inventarier, som i händelse av brand eller annan 
skada, skall räddas i första hand. 
 
 
Byggnad: 
 

Värdefullt föremål: Placering i byggnaden: 
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 B   Planerad och genomförd utbildning 
Övning/utbildning bör utföras minst var 3:e år. 
Utbildningens innehåll Utbildning 

planerad till 
Utbildning 
genomförd 

Antal deltagare 
(namn enl.separat 
lista) 

Utrymningsövning med….     
Släckövning med….    
Delta vid informationsmöte hos räddningstjänsten    
Visning av utbildningsfilmer ang. brand på video    
Hjärt- och lungräddning    
Utbildning i ”heta arbeten” (giltig i 5 år)    
    
    
    
    

 

C  Nya styrelsefunktionärer som tagit del av brandskyddsdokumentationen. 
 

Namn Datum Signatur 
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D   Checklista  -  kontroll av brandskyddsåtgärder 
 
Kontrollerad byggnad:____________________________________Datum:__________Sign:_______ 
 

 OK  ANM. KOMMENTAR  ÅTGÄRDAD  
1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR 

a) Dörrar är lätt öppningsbara utan nyckel 
b) Utrymningsvägarna ej blockerade 
c) Utrymningsvägarna skyltade 
d) Belysning/batteribackup i skyltarna u.a. 
e) Brandtrappa, utrymningsstege -lina 
f) Utrymningsplanen stämmer  

      

   

2. SLÄCKUTRUSTNING 
a) Släckutrustning på markerade platser 
b) Manometernålen på grönt 
c) Ej blockerade 
d) Upphängning, skyltning 
e) Funktionskontroll av inomhusbrandpost 

 

    

3. SKYDD MOT BRAND/RÖKGASSPRIDNING 
a) Branddörrar ej uppställda, 
b) Automatisk dörrstängning fungerar 
c) Vägg i brandcell  

 

 
 
 

   

4. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM 
a) Funktionskontroll brandvarnare, batteribyte 
b) Kontroll autom. brandlarm enl. journal 
c) Funktionskontroll utrymningslarm 
d) Manuella larmknappar 

 

    

5. ÖVRIGA BRANDRISKER 
a) Ordning och reda inne (obs pannrum) 
b) Belysning, ej blinkande lysrör 
c) Timer i funktion 
d) El-ledningar och maskiner 
e) Ordning och reda ute 
f) Container/sopkärl (min. 6 m. från vägg) 
g) Placering av brandfarlig vara 
h) Placering askoppar, grill, våreldar m.m. 

 

    

6. SKYDDSUTRUSTNING 
a) Förbandslåda/tavla 
b) Brandfilt 
c) ______________________________ 
d) ______________________________ 
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E     Månatlig uppföljning av brandskyddsåtgärder enligt checklista  
 
År: Datum för utförd 

kontroll  
Checklistan behandlad 
på styrelsemöte den  

Signatur ordföranden 

Januari    
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
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F 
Säkerhetsinformation till hyresgäster  
 
Förebyggande åtgärder – se till att…. 

 Utrymningsvägarna är markerade och upplåsta 
 Utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar eller liknande 
 Informera era gäster om var utrymningsvägarna finns 
 Inte ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för, ……………… personer 
 Ta reda på var släckredskap finns och att Ni kan hantera dessa 
 Placera ljus, marschaller och fyrverkerier på säker plats 
 Rökning endast sker på angiven plats 
 Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid 
 Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier, våreldar, m.m. är sökta 

 
Vid brand skall i första hand räddas:  
 
 
 
 
Innan ni lämnar lokalen - se till att…. 

 Levande ljus är släckta  
 Spisar och hällar är avstängda 
 Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda 
 Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade 
 Larmet är tillkopplat 

 
Vid frågor under uthyrningen kontakta:_____________________ Tel:______________________ 
 
Undertecknad har tagit del av ovanstående information och förbinder sig att närvara vid 
hyrestillfället. 
 
_________________________ den________________ 
 
Namn:________________________________________  Personnr:___________________________ 
 
Adress:___________________________________________  Telefonnr:_______________________ 

Skadebegränsande åtgärder vid brand 
 

 RÄDDA - Utrym lokalen, uppsamlingsplats är:……………………………………. 
 

 LARMA -  Ring SOS telefonnummer  112 
          
 Ni befinner er: ……………………………………………………................... 

    ………………………….…………………………………………......... 
 Telefonnr:………………………Koordinat: …………………….................... 

 
 SLÄCK -  Använd brandsläckare som finns:……………………………………….. 
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G   Genomförda och planerade förändringar 
 
Förändring Ändrad brandrisk Planerad åtgärd Åtgärd vidtagen 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
H   Revision av dokumentationen 
 
År Datum för 

styrelsemöte 
Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 
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