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1 INLEDNING
Ingen ska behöva komma till skada eller förolyckas i Malmö Stads byggnader och
verksamheter på grund av omständigheter eller händelser som vi i staden borde kunnat
förutse1.
Kapitel 1 i detta dokument utgör en inledning/bakgrund/förutsättningar.
Kapitel 2 i detta dokument beskriver övergripande förslag på hur egenkontrollen bör går
till för respektive installation samt med vilket kontrollintervall. Kapitel 2 kan ses som en
form av ”handbok”, som är under ständig utveckling.
Kapitel 3 beskriver förslag på en checklista för egenkontroll av brandtekniska
installationer samt övrigt brandskydd.
Checklistan ska ses som ett vägledningsdokument för brandskyddskontrollanten, som
måste anpassas för berörd byggnad och verksamhet.
Checklista för egenkontroll är indelad i följande kategorier (lika Bilaga 2 (Brandlistan)):
 Byggnadstekniskt brandskydd
 Utrymning
 Tekniska installationer
 Brandlarmsystem
 Släcksystem/Brandredskap
 Räddningsinsats
 Övrigt (tex. potentiella brandrisker).
I detta dokument anges ett flertal begrepp och förkortningar som förklaras närmare i
bilaga 1 (Ordlista).
1.1

FÖRUTSÄTTNINGAR

Ansvar och ansvarsfördelning beskrivs övergripande i kapitel 1 i Riktlinjen.
I Bilaga 2 (Brandlistan), beskrivs exempel på ansvarsfördelning mellan HV och HG.
Egenkontroll brandskydd (dvs. löpande funktionskontroll) sker lokalt ute i den specifika
byggnaden/verksamheten utifrån beslutad ansvarsfördelning.
Enkelt uttryckt beskriver bilaga 2 vad som ska kontrolleras och i detta dokument beskrivs
hur kontrollen kan ske.
1.1.1

Egenkontroll brandskydd

HV respektive HG ska skriftligen dokumentera och kunna redovisa sin egenkontroll av
brandtekniska installationer samt övrigt brandskydd, som en del i det löpande
systematiska brandskyddsarbetet, som även kan behöva visas upp vid en
myndighetstillsyn.
Egenkontrollerna ska utföras av personal med adekvat kompetens/utbildning för ett
korrekt utförande.
För vissa brandtekniska installationer (tex handbrandsläckare, inomhusbrandposter,
1

Utdrag ur: Riktlinje SBA inom Malmö stad, STK 2018-410.
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brandgasventilation, nödbelysning etc.) ska kontroll och underhåll ske enligt gällande
serviceföreskrifter/tillverkarens anvisningar samt årligt underhåll av fackman, se Bilaga 6
(Drift- och underhållsrutiner).
Kontrollerna kan med fördel samordnas, mellan HV och HG, så att de genomförs
tillsammans, och om möjligt, i samband med tex. skyddsrond (med skyddsombudet
närvarande) eller vid kvartalsprov av brandlarm.
Kontrollintervallet för egenkontrollerna varierar. Det är de lokala förutsättningarna för
aktuell byggnad/verksamhet som styr. Med detta menas att enstaka kontroller av hur
utförda brandskyddsåtgärder fungerar ger inte per automatik besked om hur
brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Ett fullgott brandskyddsarbete behöver
därför bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de verksamhets- och
brandrisker som finns.
1.1.2

Arbetssätt - egenkontroll brandskydd

Inför egenkontroll av brandskyddstekniska installationer och övrigt brandskydd kan,
(förutom bilaga 2, Brandlistan) tex utrymningsplaner, planritningar med inritade
brandcellgränser, vägledande markeringar, brandskyddsdokumentation eller motsvarande
dokumentation vara till hjälp.
Efter utförd kontroll signeras egenkontrollistorna (se kapitel 3) och ev.
anmärkningar/brister rapporteras till HVs respektive HGs brandskyddsansvarige eller
motsvarande/utsedd funktion.
HVs respektive HGs brandskyddsansvarige ansvar därefter, utifrån gällande hyresavtal
och Brandlistan eller motsvarande, för att analysera, sammanställa och vidta lämpliga
åtgärder (d.v.s. besluta och beställa) enligt utförda egenkontroller och prioritering (prio.
1-3) enligt nedan:
Prioritering av anmärkning/brist:
Vid noterad anmärkning/brist ska brandskyddskontrollanten även prioritera bristen i
prio. 1 till 3, där:
 1 = bedömd allvarlig brist, t.ex. allvarligt fel på teknisk funktion som direkt påverkar
personsäkerheten och/eller egendomsskyddet (det byggnadstekniska brandskyddet).
Åtgärdas omgående.
 2 = bedömd brist som har viss påverkan på personsäkerheten och/eller
egendomsskyddet. Åtgärdas förslagsvis inom 3-6 månader.
 3 = bedömd brist som har mindre påverkan på personsäkerheten och/eller
egendomsskyddet. Åtgärdas enligt planerat underhåll.
Efter utförd åtgärd ska en uppföljande funktionskontroll ske för att säkerställa att bristen
är avhjälpt.
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2 KONTROLLFUNKTION & KONTROLLINTERVALL
2.1

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Nr

Typ av installation:

Kontrollfunktion:

Kontrollintervall:

1.1

Dokumentation av
byggnadens/lokalernas
brandskydd.

T.ex. brandritningar, brandskyddsdokumentation (enl. Boverkets
byggregler). Avser teknisk dokumentation för hela eller delar av
byggnadens brandskydd. Byggnad uppförd före år 1994 bör minst ha
en ”förenklad dokumentation”/ brandritning av brandskyddet.

12 mån

1.2

Brandcellsgräns inkl.
utförda brandtätningar
(syfte: hindra brandoch rökspridning i
byggnaden)

Ex på egna brandceller: resp. våningsplan, trapphus, storkök,
fläktrum, källare, vind etc. Kontrollera:
- att brandcellsgränser (vägg, bjälklag, takfot, lågdel mot högdel etc.)
är intakta och hela
- genomföringar (t.ex. rör, kablar) är brandtätade/brandisolerade
med godkänt tätningsmaterial, brandstrypare etc. och intakt.
Beakta särskilt ovan undertak samt ev. installationsgolv.

6-12 mån

1.3

Brandvägg

Kontrollera:
- att brandvägg är intakt och att ingen förändring har skett

12 mån

1.4

Dörr/port/lucka/hissdörr i brandcellsgräns
inkl. dörrstängare alt.
free-swingfunktion,
samt ev.
magnetuppställning.

Kontrollera att dörr/port/lucka/hissdörr:
- ej är blockerad eller uppställd med kil
- är försedd med fungerande dörrstängare alt. freeswing funktion.
Undantag dörr mot t.ex. teknikrum som då ska vara stängd och låst.
- är hel, sluter tätt, har svällist/tätningslist, uppfyller erforderlig
brandklass (se bricka på bakre dörrfoder) etc.
- dörrbladet ej är genombrutet
- svällisten är ej övermålad/behandlad
- har fallkolv som går in i slutbleck när dörren stängs från öppet läget
(dvs fungerande tillhållning). Handtaget får ej hänga. Öppna sen
dörren ca 10 cm - se till att den stänger när dörren släpps. Drag i
stängd dörr utan att trycka ner handtaget och kontrollera att den inte
kan öppnas.
Magnetuppställning, tex dörr/port etc i brandcellsgräns
Kontrollera:
- att magnetuppställning (kopplad till lokalt (rökdetektor)system alt.
via byggnadens aut. brandlarm) är hel, släpper vid aut. aktivering
samt vid intryckt dörrknapp
- att dörrkoordinator fungerar vid dubbeldörr (passiv resp. aktiv
dörrblad)
-att magnetuppställningen fungerar i kombination med dörrstängare.

3 mån

3 mån
(tex vid
kvartalsprov
brandlarm)

1.5

Glaspartier i
brandcellsgräns
och/eller brandklassat
glas i fasad

Kontrollera:
- glasparti i brandcellsgräns (tex innervägg/yttervägg/innerhörn
mellan skilda brandceller) är helt, intakt och uppfyller erforderlig
brandklass (stämpel på glas).
- ej kan öppnas förutom med nyckel eller verktyg

12 mån

1.6

Ytskikt och beklädnad
(avser tex färg/tapet
eller panel på väggar
och tak)

Kontrollera:
- att inget ytskikt har tillkommit som inte uppfyller ytskiktskraven
t.ex. löst brännbart material som är fäst i tak, upphängt i
utrymningsvägar etc.

6-12 mån

1.7

Bärverk

Kontrollera byggnadens brandskydd av bärande stomme. T.ex.
inklädnad, brandskyddsmålning, brandisolering etc. är intakt.
Beakta även ev. entresol.

12 mån

1.8

Skydd mot brandspridning mellan
byggnader

Kontrollera att vald brandteknisk åtgärd är intakt (om annan lösning
än skyddsavstånd (generellt 8m) mellan byggnader är vald).
Krav styrs av bygglagstiftningen vid byggnadens uppförande.

12 mån
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2.2

UTRYMNING

Nr

Typ av installation:

Kontrollfunktion:

Kontrollintervall:

2.1

Utrymningsstrategi

3 mån

2.2

Dörr/fönster i eller till
utrymningsväg.
(avser utrymningsfunktion, beslag,
nödöppningsknapp,
återinrymning etc.)

Exempel på utrymningsväg; korridor, trapphus, utvändig trappa,
fönsterutrymning, loftgång. Kontrollera att:
- lokaler/utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt har tillgång
till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
Kontrollera att väg till utrymningsväg (tex kontorskorridor) och
utrymningsväg (tex avskilt trapphus) är:
- framkomlig (beakta även ev. snö direkt utanför fasaddörr)
- fri från belamring (tex brännbart material - kläder, skor, möbler,
rullgardiner).
- att utrymningsvägarna bedöms vara anpassade i förhållande till
aktuellt personantal (bredd, utrymningsbeslag, gångavstånd etc. – se
2.2 nedan).
Kontrollera att dörr/fönster i eller till utrymningsväg är:
- hel (avseende dörrblad, lås, trycke, karm etc.) och framkomlig,
- lätt öppningsbar (vid utrymning) utan nyckel, kort eller kod samt
kan öppnas minst 90 grader.
Undantag nyckelöppning tex kontorsverksamhet max 10 pers. där
samtliga personer har tillgång till egen nyckel.
- dörr är utåtgående i utrymningsriktningen. Undantag vid <30
personer med god lokalkännedom.
- har fungerade nödöppningsfunktion/beslag (nyckel, vred, trycke,
SS-EN 179 etc.), i förhållande till personantalet (enl. aktuell
brandskyddsdokumentation) och ej är blockerad på utsidan.
- är försedd med vägledande markering (utrymningsskylt).
- att fri bredd om 0,9 meter uppfylls (0,8m i dörröppning), OBS:
1,2m (1,15m i dörröppningen) vid >150 personer.
- att ev. återinrymning fungerar tex vid utrymning genom annan
brandcell, fasaddörr Vk5A ex förskola.

I de fall ev.
plomberingar bryts i
samband med
funktionsprov ska dess
återställas.

Fönsterutrymning (avser tex plan 1 för Vk1, skolor i Vk2A):
- öppningsbart utan nyckel eller verktyg, ingen rullgardin i vägen
- fri, vertikal öppning med minst 0,5m bredd och minst 0,6m höjd.
Summan av bredd och höjd ska vara minst 1,5m.
- fönster är sidohängt eller vridbar kring en vertikal axel.
- öppningens underkant är högst 1,2 meter över invändigt golv samt
högst 2,0m över utanförliggande marknivå (5,0m för bostäder
Vk3A).
- är försedd med vägledande markering (utrymningsskylt).
Kontrollera att utrymningsplats i eller vid utrymningsväg (t.ex.
trapphus) är:
- framkomlig,
- fri från belamring (tex brännbart material - kläder, skor, möbler)
- att utrymningsplats ej hindra andra utrymmande personer
- är tydligt skyltad/markerad.

3 mån

2.3

Utrymningsplats för
personer med nedsatt
rörelse- och/eller
orienteringsförmåga.
Se även nr 3.4 –
kommunikationsutrustning

3 mån

2.4

Automatisk dörröppningsautomatik avser ev. brandfunktion för dörr i
brandcellsgräns/utrym
ningsväg/utrymnings-.
plats

Kontrollera:
- att funktionen uppfylls inkl. ev. styrningar från automatiskt
brandlarm
Kontrolleras enligt leverantörens/tillverkarens anvisningar samt
typgodkännande.

6 mån

2.5

Nattlåsning samt övrig
låsfunktion

Nattlåsning: kontrollera funktion och förregling mot en för driften
väsentlig funktion (tex belysning, inbrottslarm)
Övrig låsfunktion: kontrollera att utrymningssäkerheten är tryggad.

3-6 mån
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2.6

Belyst/genomlyst
vägledande markering
(med 60 min
säkerställd funktion).
Benämns även som
utrymnings/nödutgångsskylt,
hänvisningsarmatur.

2.7

Efterlysande
vägledande markering
Benämns även som
utrymnings/nödutgångsskylt,
hänvisningsskylt.

2.8

Utrymningsplan
(enl. SS 2875 samt AFS
2020:1)

2.3

Kontrollera:
- placering dvs tydligt visar väg till ordinarie och/eller alternativ
utrymningsväg.
- ej är blockerad dvs är väl synlig/läsbar.
- rätt storlek och piktogram
- lyser/är tänd (ska alltid lysa).
Innehar 60 min säkerställd funktion (tex UPS, inbyggd
batteribackup) vid strömbortfall.
Gällande serviceföreskrift för nödljus samt tillverkarens anvisningar
ska följas, tex ålder på batteri.

3 mån

12 mån

Kontrollera:
- placering dvs tydligt visar väg till ordinarie och/eller alternativ
utrymningsväg.
- ej blockerad dvs är väl synlig/läsbar.
- rätt storlek och piktogram
- laddas upp på avsett sätt av allmänbelysningen

3 mån

Min. 1 st per våningsplan eller enhet (om det inte är uppenbart
obehövligt).
Kontrollera att utrymningsplan är:
- läsbar och aktuell, dvs överensstämmer med verkligheten.
- lämpligt placerad och ej blockerad.
- ger tydlig anvisning för utrymningsvägar, brandlarmfunktioner,
återsamlingsplats etc. Även släckredskap och brandcellsgränser
bör/kan anges.
- att utrymningsinstruktion för personal/besökare finns.

6-12 mån

TEKNISKA INSTALLATIONER

Nr

Typ av installation:

Kontrollfunktion:

Kontrollintervall:

3.1

Byggnadens
ventilationsbrandskydd
(inkl. ev. styrfunktion
från byggnadens
automatiska brandlarm,
som ska testas vid
kvartalsprov
brandlarm).

Kontrollera:
- byggnadens ventilationsbrandskydd (tex brand-/brandgasspjäll,
fläkt i drift, förbigång/by-pass, stopp av aggregat etc.) funktion
utifrån vald brandskyddsdimensionering.
- att motionering av brand-/brandgasspjäll sker,
- att manöverfunktioner och styrningar fungerar.
- okulär kontroll av brandisolering, schakt, aggregatrum etc (tex
generellt inget brännbart material i teknik-/fläktrum)

3-12 mån

3.2

Brandgasventilation –
avser röklucka eller
fönster
(t.ex. i trapphus, källare,
vind).

Gäller även ev. utvändig lucka i mark/fasad. Vid snöfall kan tätare
kontroller krävas.
Kontrollera:
- funktionen (utifrån vald brandskyddsteknisk dimensionering)
- öppningsfunktionen fungerar och är intakt
- är tydligt skyltad och ej blockerad.
Gällande serviceföreskrift för brandgasventilation samt tillverkarens
anvisningar ska följas.

6-12 mån

3.3

Brandgasventilation –
avser brandgasfläkt
(t.ex. i trapphus,
hisschakt, källare, vind).

Kontrollera:
- funktionen (utifrån vald brandskyddsteknisk dimensionering), tex
manöverfunktion och styrfunktion fungerar, brandgasfläkt startar,
ev. tilluftsfläkt startar/öppningar öppnas
- är tydligt skyltad och ej blockerad.

6-12 mån

Gällande serviceföreskrift för brandgasventilation samt tillverkarens
anvisningar ska följas och ev batteribackup ska vara ok.
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3.4

Utrymningsplatsens
kommunikationsutrustning. (Se även nr
2.3 – utr. plats).

S.k. tvåvägskommunikation. Kontrollera att utrustningen fungerar
enl. tillverkarens anvisningar och är tydligt skyltad, lättillgänglig, fri
från belamring och att utrymningsplatsen och dess utrustning ej
hindrar andra utrymmande personer.

6-12 mån

3.5

Allmänbelysning
(funktion samt
specifika brandkrav för
trapphus/korridorer i
byggnad >2
våningsplan)

Kontrollera:
- att allmänbelysning i trapphus och korridorer fungerar och att
armaturer är i full funktion/ej skadade.
- att två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus/korridorer ej
slocknar pga. samma fel. Samordnas förslagsvis med el-revision.

12 mån

3.6

Nödbelysning
(armatur samt batteribackup/UPS)

Kontrollera:
- att samtliga armaturer är hela och ej blockerade (skymda).

3 mån

Funktionskontroll (konditionering) att funktion, aktivering och
batteristatus/back-up/UPS fungerar under föreskriven tid
(vanligtvis 60 min) vid strömbortfall (och ev. vid brandlarm).
Gällande serviceföreskrift för nödljus samt tillverkarens anvisningar
ska följas (tex 100 lux inom utrymningsvägar, batterier är ok etc.)

12 mån

3.7

Reservkraftsanläggning
som styr brandtekniska
funktioner (tex
dieseldrivna reservkraftaggregat, UPS)

Funktionskontrollera anläggningen (inkl. ev. brandfarlig vara
hantering enl. LBE) enl. tillverkarens anvisningar och att back-up
funktionen fungerar under föreskriven tid (vanligtvis 60/120 min).
Anm: Vissa styrfunktioner kan kräva samordnad provning tex
utrymningshissar.

12 mån

3.8

Brandskyddstekniska
informationsskyltar

Tex skyltar för:
”Max personatal i denna lokal”, ”Utrymningsväg får ej
blockeras”,”Teknikrum får ej användas som förråd”,
”Brandgasventilation”, ”Brandcellsgräns”, ”Räddningsväg” etc).
Kontrollera att:
- skyltarna är läsbara och aktuella
- lämpligt placerad och ej blockerade

12 mån

2.4

BRANDLARMSYSTEM

Nr

Typ av installation:

Kontrollfunktion:

Kontrollintervall:

4.1

Brandlarmanläggning
(aut./manuell) enl. SBF
110, inkl.
utrymningslarm samt
övriga inkopplade
styrfunktioner,
vidarekopplat till
SOS/räddningstjänsten

Ansvarig part (dvs anläggningsägare) ansvarar tex för: avtal (t.ex.
SOS eller annan larmcentral, larmsändare, servicefirma, behörig
anläggningsskötare etc.), återställning efter
brandlarm/fellarm/strömavbrott, nyckelhantering, anläggarintyg,
utförande av och åtgärd efter revisionsbesiktning, löpande drift med
åtgärder/utbyte, kontroll, skötsel och underhåll enligt anläggningens
drift- och skötselinstruktioner samt SBF 110. Vid fel på
anläggningen (som kan påverkar det byggnadstekniska
brandskyddet) ska HG omgående meddela HV.
Ex på kontrollpunkter:
- gällande anläggarintyg och orienteringsritningar finns och
brandlarmcentral är ej blockerad,
- kontrolljournal är ifylld med månads-, kvartals-, årsprov
- årlig service har genomförts
- skyltning tillhörande brandlarmet är intakt
- larmknappar är tydligt utmärkta, ej blockerade, skyddsglas är
intakt, placering högst 1,6 m ovan golv
- byggnadstekniska styrfunktioner fungerar (tex branddörr,
hisstyrning, stopp av vent. aggregat, brandgasventilation etc.)
- utrymningslarm fungerar (god hörbarhet)
- inga fellarm förekommer eller sektioner som är avstängda utan
orsak.
- inga detektorer är blockerade eller skadade

Enl. SBF 110
och/eller
SBF 502
Utrymningslarm med
talat
meddelande

Sida 8 av 24

Malmö stad

4.2

Lokal
brandlarmanläggning
aut./manuell), inkl.
utrymningslarm samt
ev. övriga inkopplade
styrfunktioner, EJ
vidarekopplat till
SOS/räddningstjänsten.

- att revisionsbesiktning har utförts (minst 1 gång/kalenderår med
max 15 månaders mellanrum).
- larmorganisation vid ev. larmlagring finns och är dokumenterad.
- rutin för återställning av byggnadstekniska installationer efter
brandlarm finns
Anm: Vissa styrfunktioner kan kräva samordnad provning.
Ex på kontrollpunkter se nr 4.1 ovan.
Kontrakterad anläggningsskötare samt service-/anläggarfirma ska
utföra dokumenterad funktionskontroll, service, åtgärder m.m.
enligt anläggningens drift- och skötselinstruktioner och/eller enl.
SBF 110.

Enl. SBF 110
eller enligt
tillverkarens
anvisningar

4.3

Kombilarm (avser
internt brandlarm
kombinerat med annat
tekn. system t.ex.
inbrottslarm)

Ex på kontrollpunkter se nr 4.1 ovan.

Enl.
tillverkarens
anvisningar

4.4

Brandvarnare (enskild
alt. seriekopplade) – EJ
kopplad till ngn
centralutrustning

Kontrollera:
- funktion, placering, hörbarhet.
Funktionskontroll av batteriet via testknapp.
Vid seriekopplade brandvarnare ska samtliga ljuda.

12 mån

4.5

Larmorganisation vid
larmlagring

Kontrollera:
- funktion och att aktuell personal innehar erforderlig
utbildning/kompetens.
Övning av larmorganisationen ska ske löpande.

12 mån

2.5

SLÄCKSYSTEM / BRANDREDSKAP

Nr

Typ av installation:

Kontrollfunktion:

Kontrollintervall:

5.1

Släckanläggning inkl.
övriga inkopplade
styrfunktioner.
Vanligtvis aut.
vattensprinkler (enl.
SBF 120),
boendesprinkler (enl.
SBF 501) eller gas (enl.
SBF reglerna).

Enl. SBF
120, SBF 501

5.2

Punktsläckanläggning
t.ex. Ansulex-system
(automatisk/manuell).

Ansvarig part (dvs anläggningsägaren) ansvarar tex för: avtal (t.ex.
SOS eller annan larmcentral, larmsändare, servicefirma, behörig
anläggningsskötare etc.), återställning efter
sprinklerlarm/fellarm/strömavbrott, anläggarintyg, utförande av och
åtgärd efter revisionsbesiktning, löpande drift med åtgärder/utbyte,
kontroll, skötsel och underhåll enligt anläggningens drift- och
skötselinstruktioner samt SBF 120 alt. SBF 501. Vid fel på
anläggningen (som kan påverkar det byggnadstekniska
brandskyddet) ska HG omgående meddela HV.
Ex på kontrollpunkter:
- gällande anläggarintyg och sprinklerritningar finns och
sprinklercentral är ej blockerad,
- kontrolljournal är ifylld med vecko-, månads-, kvartals-, årsprov
- årlig service har genomförts
- skyltning tillhörande sprinklersystemet är intakt
- ev. byggnadstekniska styrfunktioner fungerar
- inga fellarm förekommer eller sektioner som är avstängda utan
orsak.
- inga sprinklerhuvuden är blockerade eller skadade
- att revisionsbesiktning har utförts (minst 1 gång/kalenderår med
max 15 månaders mellanrum).
Kontrakterad anläggningsskötare samt service-/anläggarfirma ska
utföra systemöversyn, dokumenterad funktionskontroll, årsservice,
åtgärder m.m. enligt anläggningens drift- och skötselinstruktioner
och/eller enl. standard NFPA 17A/SBF regelverk.

Enl. standard
eller enl.
tillverkarens
anvisningar
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5.3

5.4

Inomhusbrandpost
(avser skåp, slang,
munstycke, vred,
ventil).

Handbrandsläckare

Enl. SS-EN 671-3.
Övergripande ska följande kontrolleras:
- finns på avsedd plats, tillgänglig (ej blockerad), skåpet är lätt
öppningsbart.
- utrustningen är oskadd (tex slang rätt upprullad, munstycke intakt)
- utmärkt med synlig varselskyltning.
- användarinstruktion finns och är läsbar.
-att årlig service (av behörig servicetekniker) har utförs.
Var femte år ska funktionstest utföras (provtrycka slang).
Gällande serviceföreskrift för inomhusbrandposter samt
tillverkarens anvisningar ska följas.

3-6 mån

Kontrollera:
- val och placering av brandsläckare (undvik koldioxidsläckare)
- tillgänglig (ej blockerad), oskadd/hel, ej brott/stopp på munstycke
och är plomberad.
- är fylld och har rätt tryck (manometernål står på grönt).
- är upphängd på vägg, tydligt utmärkt med väl synlig skylt samt är
lätt att ta ner.
- max 25 meter till närmsta släckredskap
- att handbrandsläckaren är röd.

3 mån

Kontrollera att årligt underhåll/service av anlitat företag (fackman)
utförs. Se markering/klistermärke. Samma färg på plombering som
klistermärke.
Gällande serviceföreskrift för handbrandsläckare samt tillverkarens
anvisningar ska följas.
5.5

Brandfilt, rökförkläde
etc

2.6

Kontrollera:
- finns på avsedd plats, är lättillgänglig (ej blockerad) och oskadd
(tex brandfiltens behållare är hel och brandfilten hänger inte ut).
- att draghandtagen är gripbara
- brandfiltens fodral är rött

12 mån

12 mån

12 mån

RÄDDNINGSINSATS

Nr

Typ av installation:

Kontrollfunktion:

Kontrollintervall:

6.1

Räddningsväg,
uppställningsplats
och/eller angreppsväg
(inkl. tillhörande
skyltning) för
räddningstjänst inom
fastigheten och till
byggnaden

Kontrollera:
- körvägar, ev. bommar och låsfunktion, tillgänglighet (ej blockerad)
- är utmärkt med väl synlig skylt.
- att hårdgjord yta finns runt byggnad om alternativ utrymningsväg
sker via räddningstjänstens bärbara stegutrustning
Vid speciella tillfällen såsom kraftigt snöfall eller byggarbetsplats ska
tätare kontroller ske.

6-12 mån

6.2

Utvändig lucka till
vind (för
räddningstjänstens
insats).

Avser generellt vind till byggnader med fler än 2 våningsplan.
Kontrollera:
- funktionen, tillgänglighet (ej blockerad)
- öppningsanordning finns och fungerar.
Vid speciella tillfällen såsom kraftigt snöfall eller byggarbetsplats ska
tätare kontroller ske.

6-12 mån

6.3

Brandkårsbrytare
solcellsanläggning

Kontrollera:
- användarinstruktion eller motsvarande finns och är läsbar.
- finns på avsedd plats, är tillgänglig (ej blockerad) och oskadd
- funktionen
Tillverkarens anvisningar ska följas.

6-12 mån
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2.7

ÖVRIGT (TEX. POTENTIELLA BRANDRISKER)

Nr

Typ av installation:

Kontrollfunktion:

Kontrollintervall:

7.1

Utemiljö
(avser främst ordning
och reda)

Kontrollera:
- att skräp och emballage förvaras på avsedd plats.
- ingen förvaring av brännbart material på lastkajer eller intill
fasad/byggnad.
- sopkärl/miljöstation/container etc. är placerade så att brand ej kan
sprida sig till intilliggande byggnad (riktlinje 6 m från fasad/byggnad
enl. försäkringsvillkoren).
- brännbara bord, bänkar etc utomhus är placerade på erforderligt
avstånd från byggnad och är fast förankrade i mark
- snöröjning (att det sker, beakta även källartrappa, loftgång)
- återsamlingsplats är känd samt tillgänglig/markerad
- utomhusbelysning fungerar (felanmäl annars)

3 mån

7.2

Innemiljö
(avser främst ordning
och reda)

Kontrollera:
- att skräp och emballage förvaras på avsedd plats.
- ingen förvaring av brännbart material i utrymningsvägar tex
korridorer, trapphus,
- inget brännbart material förvaras på spisar, torkskåp etc.
- inga blinkande lysrör
- ingen förvaring av brännbart material förekommer i teknik/fläktrum.
- elsäkerhet generellt tex ej många/skadade förlängnings/skarvkablar

3 mån

7.3

Spisvakt och/eller
fast timer till
elektriska apparater i
kök/pentry som kan
orsaka
överhettning/brand

Kontrollera att:
- funktionen är intakt och fungerar

12 mån

Hantering av
tillståndspliktig
mängd brandfarlig
och/eller explosiv
vara inkl. tillhörande
installationer

Gällande lagar (LBE), föreskrifter (MSBFS 2010:4), regler ska följas.
Kontrollera:
- utrymmets brandtekniska avskiljning (dörr, vägg, ventilation etc.)
utifrån vald brandskyddsdimensionering
- att cisterner (inomhus/utomhus), fasta gassystem, gasledningar är
intakta, ej skadade och fungerar.
- påkörningsskydd, invallningsskydd, tillträdesskydd och
varselmärkning
- hanterade mängder (enl. ev. tillstånd) uppfylls.

7.4

7.5

Brandskydd under
byggtid vid pågående
verksamhet

Tillverkarens anvisningar ska följas.

Anm: Brandfarlig vara kopplat till kyl- och värmepumpanläggningar
underhålls och sköts enligt Svensk kylnorm, tillverkarens
anvisningar eller motsvarande.
Beroende på entreprenadens omfattning ska byggentreprenören ha
tagit fram en s.k. Skyddsplan. Byggarbetsplatsen ska generellt vara
brandtekniskt avskild mot pågående verksamhet.
Kontrollera (inom pågående verksamhet) förutom övriga punkter
enl. ovanstående tabeller tex:
- att utrymningen är säkerställd från de lokaler där verksamhet pågår
- att brandtekniska avskiljning mot byggarbetsplats är intakt
- att vid ev. frånkoppling av automatiskt brandlarm finns brandvakt
eller motsvarande skyddsfunktion i lokalerna
- att löpande information erhålls från byggarbetsplatschef
- etc

Enl. gällande
lagar/regler/
tillverkarens
anvisningar

Enl. särskild
överenskommelse/
upprättad
Skyddsplan
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2.8

TILLÄGG

Vissa brandtekniska installationer har ej tagits med i egenkontrollistan.
Orsaken är att installationer generellt inte förekommer (endast i undantagsfall) inom
Malmö stads befintliga fastighetsbestånd.
Om installationer är/blir aktuella ska dessa läggas till i egenkontrollistan för aktuell
byggnad/lokaler.
Exempel på dessa punkter beskrivs i avsnitt 3.1 Tillägg i detta dokument
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3 EGENKONTROLL BRANDSKYDD (CHECKLISTA)
Respektive installation kan kontrolleras utifrån förslag på kontrollfunktion som beskrivs i kapitel 2. För vissa brandtekniska installationer (tex
handbrandsläckare, inomhusbrandposter, brandgasventilation, nödbelysning etc.) ska kontroll och underhåll även ske enligt gällande
serviceföreskrifter/tillverkarens anvisningar samt årligt underhåll av fackman (se Bilaga 6, Drift och underhållsrutiner).
Tips: Vid kontroll: använd en checklista per våningsplan eller avdelning. Utgå tex från byggnadens brandritning/branddokumentation etc.
Notera: Checklistan utgör en grundmall som måste anpassas beroende på byggnadens/verksamhetens brandtekniska installationer samt övrigt
brandskydd, utifrån ansvarsfördelningen mellan HV och HG som beskrivs i Bilaga 2 (Brandlistan) eller motsvarande.
Prioritering av anmärkning/brist:
Vid noterad anmärkning/brist ska brandskyddskontrollanten även prioritera bristen i prio. 1-3, där:
 1 = bedömd allvarlig brist, t.ex. allvarligt fel på teknisk funktion som direkt påverkar personsäkerheten och/eller egendomsskyddet (det
byggnadstekniska brandskyddet). Åtgärdas omgående.
 2 = bedömd brist som har viss påverkan på personsäkerheten och/eller egendomsskyddet. Åtgärdas förslagsvis inom 3-6 månader.
 3 = bedömd brist som har mindre påverkan på personsäkerheten och/eller egendomsskyddet. Åtgärdas enligt planerat underhåll.
Efter utförd kontroll signeras checklistan och ev. anmärkningar/brister rapporteras till HVs respektive HGs brandskyddsansvarige eller
motsvarande/utsedd funktion.
HVs respektive HGs brandskyddsansvarige ansvar därefter, utifrån gällande hyresavtal och Brandlistan eller motsvarande, för att analysera,
sammanställa och vidta lämpliga åtgärder (d.v.s. besluta och beställa) enligt utförd egenkontroll och prioritering (prio 1-3).
När samtliga anmärkningar/brister är åtgärdade arkiveras checklistan på anvisad plats.
Fastighetsbeteckning alt. Objektnr:

Objektsnamn:

Kontrollen avser:
☐ Samtliga byggnader
☐ Annat: …………………………………………………………….

Kvartal:
☐1☐2☐3☐4

Kontrolldatum:

Brandskyddskontrollant (signatur + namnförtydligande + företag):

Tabell 1: Information för aktuell egenkontroll - brandskydd
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Typ
N av installation:

Huvudansvarig enl.
Brandlistan

Ej
Aktuellt

OK

Brist.

Typ av brist samt FÖRSLAG på åtgärd:

Prio
1/2/3

Åtgärd
beslutad av:
(ansvarig, dat.)

Åtgärd utförd av:
(namn/dat./
befattning)

1. Byggnadstekniskt brandskydd
1.1

Dokumentation av
byggnadens/lokalernas brandskydd.
t.ex. brandritning,
brandskyddsdokumentation.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

1.2

Brandcellsgräns intakt inkl. utförda
brandtätningar (syfte: hindra brandoch rökspridning)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

1.3

Brandvägg intakt

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

1.4

Dörr/port/lucka/hissdörr i
brandcellsgräns inkl. dörrstängare alt.
free-swingfunktion, samt ev.
magnetuppställning.
(tex: intakt, brandklass, dörrstängare,
dörr till teknikrum är stängd/låst)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

1.5

Glaspartier i brandcellsgräns och/eller
brandklassat glas i fasad

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

1.6

Ytskikt och beklädnad (tex ingen lös
brännbar inredning hängande från tak)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

1.7

Bärverk – avser brandskydd av bärande
stomme

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

1.8

Skydd mot brandspridning mellan
byggnader

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
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Typ
N av installation:

Huvudansvarig enl.
Brandlistan

Ej
Aktuellt

OK

Brist.

Typ av brist samt FÖRSLAG på åtgärd:

Prio
1/2/3

Åtgärd
beslutad av:
(ansvarig, dat.)

Åtgärd utförd av:
(namn/dat./
befattning)

2. Utrymning
2.1

Utrymningsstrategi
(tex. tillgång till två oberoende
utrymningsvägar, gångavstånd etc)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3

2.2

Dörr/fönster i eller till utrymningsväg.
(avser utrymningsfunktion, beslag,
återinrymning etc.).
(ev. plombering som bryts i samband
med funktionsprov ska återställas.)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3

2.3

Utrymningsplats
Se även nr 3.4 –
kommunikationsutrustning.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

2.4

Automatisk dörröppningsautomatik avser ev. brandfunktion för dörr i
brandcellsgräns/utr. väg/utr. plats

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

2.5

Nattlåsning (förregling över väsentlig
funktion tex. inbrottslarm, belysning)
samt övrig låsfunktion

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

2.6

Belyst/genomlyst vägledande
markering (utrymningsskylt)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

2.7

Efterlysande vägledande markering
(utrymningsskylt)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

2.8

Utrymningsplan
(tex stämmer överens med
verkligheten)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
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Typ
N av installation:

Huvudansvarig enl.
Brandlistan

Ej
Aktuellt

OK

Brist.

Typ av brist samt FÖRSLAG på åtgärd:

Prio
1/2/3

Åtgärd
beslutad av:
(ansvarig, dat.)

Åtgärd utförd av:
(namn/dat./
befattning)

3. Tekniska installationer
3.1

Byggnadens ventilationsbrandskydd

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

3.2

Brandgasventilation – avser röklucka
eller fönster

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

3.3

Brandgasventilation – avser
brandgasfläkt

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

3.4

Utrymningsplatsens kommunikationsutrustning (s.k. 2-vägskommunikation)
Se även 2.3 – utrymningsplats.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

3.5

Allmänbelysning
(funktion samt specifika brandkrav för
trapphus/korridorer i byggnad >2
våningsplan)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

3.6

Nödbelysning (armatur samt
tillhörande batteri-backup/UPS)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

3.7

Reservkraftsanläggning som styr
brandtekniska funktioner.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

3.8

Brandskyddstekniska informationsskyltar (tex ”Max personantal i denna
lokal”, ”Utrymningsväg får ej
blockeras”, ”Teknikrum får ej
användas som förråd”,
”Brandgasventilation”,
”Brandcellsgräns” ”Räddningsväg” etc)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
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Huvudansvarig enl.
Brandlistan

Ej
Aktuellt

OK

Brist.

4.1

Brandlarmanläggning (aut./manuell)
enl. SBF 110, inkl. utrymningslarm
samt övriga inkopplade styrfunktioner,
vidarekopplat till
SOS/räddningstjänsten.
Exempel på övriga styrfunktioner:
- start av byggnadens
ventilationsbrandskydd
- start av brandgasventilation
- stängning av branddörrar, jalusier etc
- frånkoppling av ström hemkunskap,
storkök, NO-sal etc
- styrning av hiss
- säkerhetssensor i radar i
dörrautomatik kopplas bort
- etc.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3

4.2

Lokal brandlarmanläggning
aut./manuell), inkl. utrymningslarm
samt ev. övriga inkopplade
styrfunktioner, EJ vidarekopplat till
SOS/räddningstjänsten.
Se 4.1 ovan.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3

4.3

Kombilarm (avser internt brandlarm
kombinerat med annat tekniskt system
t.ex. inbrottslarm)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

4.4

Brandvarnare (enskild alt.
seriekopplade)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

4.5

Larmorganisation vid larmlagring

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

Typ
N av installation:

Typ av brist samt FÖRSLAG på åtgärd:

Prio
1/2/3

Åtgärd
beslutad av:
(ansvarig, dat.)

Åtgärd utförd av:
(namn/dat./
befattning)

4. Brandlarmsystem

☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
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Huvudansvarig enl.
Brandlistan

Ej
Aktuellt

OK

Brist.

5.1

Släckanläggning, inkl. övriga
inkopplade styrfunktioner. Vanligtvis
aut. vattensprinkler (enl. SBF 120),
boendesprinkler (enl. SBF 501) eller
gas (enl. SBF reglerna).

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

5.2

Punktsläckanläggning t.ex. Ansulexsystem (automatisk/manuell).

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

5.3

Inomhusbrandpost
(avser skåp, slang, munstycke, vred,
ventil).

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

5.4

Handbrandsläckare
(tex tillgänglig, funktion, skyltning,
handhavandeinformation, årsservice
utförd etc.)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3

5.5

Brandfilt, rökförkläde etc.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3

Typ
N av installation:

Typ av brist samt FÖRSLAG på åtgärd:

Prio
1/2/3

Åtgärd
beslutad av:
(ansvarig, dat.)

Åtgärd utförd av:
(namn/dat./
befattning)

5. Släcksystem/Brandredskap
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3

Sida 18 av 24

Malmö stad
Huvudansvarig enl.
Brandlistan

Ej
Aktuellt

OK

Brist.

6.1

Räddningsväg, uppställningsplats
och/eller angreppsväg (inkl. tillhörande
skyltning) för räddningstjänsten insats
inom fastigheten och till byggnaden.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

6.2

Utvändig taklucka till vind
(för räddningstjänstens insats).

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

6.3

Brandkårsbrytare solcellsanläggning

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

Typ
N av installation:

Typ av brist samt FÖRSLAG på åtgärd:

Prio
1/2/3

Åtgärd
beslutad av:
(ansvarig, dat.)

Åtgärd utförd av:
(namn/dat./
befattning)

6. Räddningsinsats
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
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Typ
N av installation:

Huvudansvarig enl.
Brandlistan

Ej
Aktuellt

OK

Brist.

Typ av brist samt FÖRSLAG på åtgärd:

Prio
1/2/3

Åtgärd
beslutad av:
(ansvarig, dat.)

Åtgärd utförd av:
(namn/dat./
befattning)

7. Övrigt (tex potentiella brandrisker)
7.1

Utemiljö
(avser främst ordning och reda,
förebygga brandrisker)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

7.2

Innemiljö
(avser främst ordning och reda,
förebygga brandrisker)

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

7.3

Spisvakt/timer till elektriska apparater i
kök/pentry som kan orsaka
överhettning/brand

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

7.4

Hantering av tillståndspliktig mängd
brandfarlig och/eller explosiv vara inkl.
tillhörande installationer.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

7.5

Brandskydd under byggtid vid
pågående verksamhet

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐

☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3
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EGNA NOTERINGAR
Typ
N av installation:

Huvudansvarig enl.
Brandlistan

OK

Brist.

☐ HV
☐ HG

☐

☐

☐ HV
☐ HG

☐

☐

Typ av brist samt FÖRSLAG på åtgärd:

Prio
1/2/3

Åtgärd
beslutad av:
(ansvarig, dat.)

Åtgärd utförd av:
(namn/dat./
befattning)

☐1
☐2
☐3
☐1
☐2
☐3

AVSTÄMNING (Brandskyddskontrollant och Brandskyddsansvarige)
Egenkontrollistan är härmed genomgången med och kontrollerad av HVs brandskyddsansvarige (eller motsvarande/utsedd funktion) enligt nedan.

Alternativt

Egenkontrollistan är härmed genomgången med och kontrollerad av HGs brandskyddsansvarige (eller motsvarande/utsedd funktion) enligt nedan.
Åtgärd av identifierade anmärkningar/brister är beställda 202…-…-… och planeras att utföras omgående alternativt 202…-…-…
Fastighetsbeteckning alt. Objektnr:

Objektsnamn:

Namn (HVs brandskyddsansvarige):

Ort och Datum:

Namn (HGs brandskyddsansvarige):

Åtgärd av identifierade anmärkningar/brister är härmed utförda.
Fastighetsbeteckning alt. Objektnr:

Objektsnamn:

Utförande företag/namn/befattning:

Ort och Datum:

Uppföljande kontroll utförd av:
HVs alternativt HGs brandskyddskontrollant
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3.1

TILLÄGG

Följande brandtekniska installationer har ej tagits med i egenkontrollistan.
Orsaken är att installationerna generellt inte förekommer (endast i undantagsfall) inom Malmö stads befintliga fastighetsbestånd.
Om installationerna är/blir aktuella ska dessa läggas till i dels Bilaga 2 (Brandlistan) eller motsvarande och dels i egenkontrollistan för aktuell
byggnad, i följande avsnitt:
Avsnitt:
2. Utrymning.

Typ av
installation:
Utrymningshiss

5. Släcksystem/brandredskap.

Stigarledning
alternativt trycksatt
stigarledning (om >
40 meter i
byggnadshöjd)

5. Släcksystem/brandredskap.

Markbrandpost

6. Räddningsinsats.

Räddningshiss

6. Räddningsinsats.

Insatsplan.

3.2

Kontrollfunktion / kommentar:
Enl. analytisk dimensionering (BFS 2013:12, BBRAD3).
Kontrollera funktionen inkl. back-up system. Tillverkarens anvisningar ska följas.
Vertikalt tomrör för räddningstjänstens brandvatten. Enl. SS 3112.
Trycksatt stigarledning hanteras enligt SBF 504:1.
Kontrollera:
- utrustningen är tillgänglig (ej blockerad), oskadd (ej igensatt), ventiler fungerar och
utmärkt med synlig skyltning.
- luckan går att öppna och stänga med för luckan anpassad nyckel (enl. SS 3654) .
Gällande serviceföreskrift för torr respektive trycksatt stigarledning samt
tillverkarens anvisningar ska följas.
Avser brandpost placerad inom tomt/fastighet.
Kontrollera:
- funktion och tillgänglighet (ej blockerad)
- utrustningen är oskadd (ej igensatt), ventiler fungerar och utmärkt med synlig skylt.
Kapacitetsprov av markbrandposter har utförts.
Enl. SS-EN 81 72. Gäller byggnad > 10 våningsplan.
Kontrollera funktionen inkl. back-up system. Tillverkarens anvisningar ska följas.
Underlag för räddningstjänstens insats. Kontrollera att informationen gäller.
För närvarande krävs insatsplan för Br0 byggnad samt anläggning utformad enligt
LSO (2003:778) 2 kap §4 (s.k. 2:4 anläggning). Vid oklarheter kontakta
Räddningstjänsten Syd.

Kontrollintervall
6-12 mån
12 mån

12 mån

24 mån
12 mån
12 mån

INSTALLATIONER HANTERAD VIA ANNAN GRÄNSDRAGNING

Följande installationer har ej tagits med i egenkontrollistan då dessa ej har direkt koppling till brandskydd, samt att punkterna generellt ingår i
huvudgränsdragningslista (tex ”Ansvarslista för hyresvärd och hyresgäst inom Malmö stad”) mellan HV och HG. Ombud ska vid avtalstecknande
säkerställa att dessa installationer har beaktats i huvudgränsdragningslistan eller motsvarande.
Sida 22 av 24

Malmö stad

Gäller t.ex. följande installationer:
Typ av installation/arbetsområde:

Kontrollfunktion / kommentar:

Hjärtstartare

Kontroll att:
- utrustningen är intakt och fungerar samt att ålder på utrustning, batteri och elektroder är ok
- erforderlig skyltning finns
- service har utförts och ev uppkoppling fungerar
Se ovan
Se ovan
Kontroll att:
- utrustningen är hel, fungerar enl. tillverkarens anvisningar, är tydligt skyltad, lättillgänglig, fri från belamring,
- koppling till bemannad plats eller motsvarande fungerar etc.
Se ovan

Första hjälpen stationer (enl. AFS)
Nöddusch/ögondusch
Nödtelefon/nödsignalsanläggning för
HWC resp. vilrum
Nödtelefon/nödsignalsanläggning för hiss
(inkl. vidarekoppling till bemannad plats)
Elsäkerhet.

Automatisk ventil som vid onormal
genomströmning av vatten bryter flödet.
Nödstopp/miljöknapp.
Eldstad, rök- och avgaskanal, imkanal,
sotning (ISO 6944-2) (tex. storkök)

Kontrollintervall
Enligt
tillverkarens
anvisningar
12 mån
12 mån
6 – 12 mån

6 – 12 mån

Löpande el-revision av elektrisk utrustning ska ske (inkl. ställverk, el-central, laddningsplats etc.). Ska
protokollföras/registreras. I övrigt ska löpande kontroll ske så att:
- inga lysrör står och blinkar.
- lysrörsarmaturer har raster.
- område framför el-centraler (ca 0,5m) och belysningsarmaturer är fritt från brännbart material
- el-radiatorer inte är övertäckta
- belysningsarmaturer är fast monterade/står stadigt
- kablar, kontakter, vägguttag är hela och utan synliga skador
- el-kablar är ej dragna mellan dörr/port och karm eller golv.
- ingen lagring av brännbart material förekommer i elcentraler.
- inga potentiella tändkällor i anslutning till laddningsstationer (truckar, städmaskiner), ventilationen är intakt och fungerar.
- jordfelsbrytare finns och fungerar
Tex kaffe-/vattenautomat, vitvaror el. motsvarande som är anslutna till fast ledningssystem för vatten.
Kontrollera att:
- funktionen är intakt och fungerar
Central avstängning av byggnadens ventilationssystem. Kontrollera att:
- funktionen är intakt och fungerar samt är tydligt skyltad och ej blockerad.
Ska ske enl. MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Kontrollera att:
- funktionen är intakt och fungerar.
- att sotning har utförts (enl. gällande kontrollintervall tex var 17:e vecka för restaurangkök)

6 mån

12 mån

12 mån
12 mån
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