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Typer av kontroller
• Interna kontrollrundor
– Checklistor

•
•
•
•

Kontrollsystem

Tillbudsrapportering
Extern kontroll av elinstallationer
Tillsyn
Drift- &
Revisionsbesiktning brandlarm/ underhållsinstruktioner
Sprinkleranläggning

Checklistor

Provmetod:
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.

Checklistor

Provmetod:
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.

Checklistor

Provmetod:
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.

Checklistor

Provmetod:
Kontrollera följande:
att släckaren finns på avsedd plats.
att skylt för släckare finns och är synlig.
att släckaren är provad senast ett år tidigare.
att den inte är belamrad.
att sprint och plombering finns.
att tryckmätare visar grönt.

Checklistor

Provmetod:
Kontrollera att ventil kan öppnas.
Kontrollera att slangen är försedd med
munstycke och att den kan öppnas och
stängas.
Kontrollera att årskontroll är utförd.
Kontrollera att skylt som anger
släckredskap finns.

Checklistor

Provmetod:
Gör en bedömning om skylten är väl synlig
från lämpliga punkter i lokalen.
Kontrollera om skylten är på plats och att
den fungerar, dvs hel, lyser, ej skymd.
Kontroll av nödström skall göras på
genomlysta skyltar med egen batteribackup.
Tryck på den knappen som finns på
armaturen och kontrollera nödljuset.

Checklistor

Provmetod:
Bryt bort den ordinarie
spänningen till aktuell anläggning.
Kontrollera att lamporna till alla
nödbelysningsarmaturer lyser
fullgott under minst 1 timma.

Checklistor

Provmetod:
Kontrollera infästningsanordningar med
hänsyn till skador t.ex. rost.
Kontrollera även 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.

Checklistor

Provmetod:
Okulärbesiktning av följande:
Genomföringar (rör, kablar,
ventilationskanaler, mm).
Överluftdon och galler.
Anslutning mot tak/bjälklag, väggvinkel.
Brandklass på glas (även i innerhörn).

Checklistor
Provmetod:
Kontrollera att lysrören inte blinkar när du
tänder belysning eller under normal drift.
Se till att inte brännbart material, t ex
gardiner hänger för eller kommer i kontakt
med lampor.
Att armaturen står stadigt eller är
ordentligt fastsatt.
Kontrollera att armaturer är
monterade/placerade så att risk för
skadlig uppvärmning
förebyggs.
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Checklistor

Kapitel 9:3

CHECKLISTA
SBA
Uppföljning av brandskyddsarbetet
För kontroll av brandskyddet
vid arbetsplatsträffar två ggr/år
Datum:
Avser:

Kapitel 10:2
Kapitel 9:1

OBS! Kopiera denna lista innan Du tar sista exemplaret, så finns det en blankett för nästa kontroll.

Deltagare:
Förvara ifylld lista i pärmen för systematiskt brandskyddsarbete.
Arbetsplats:
Intervall: Var 6 månad
Kontrollista
uppföljning
Kontrollera
att:
Agenda
Kontrollista
1. Dörrar till utrymningsvägar är lätt öppningsbara
Arbetsplats:
Datum för kontroll:

Arbetsplats:
Aktivitet
Ja
utan nyckel
eller annat redskap.
2. Utrymningsvägarna inte är blockerade.

Organisation
Antal brister

År
Enhet:
Säkerhetskontrollant:
OK Datum Sign Anmärkning

Nej

Kontrollrunda 1

Kommentar

Enhet:

Kontrollrunda 2

NR

8.1
8.2
8.3

Eget Stödfrågor:
nr Kontroll
av
Placering
OK ANM.
3. Brandcellsavskiljande
dörrar fungerar och sluter
tätt.
Är ansvarsfördelningen
tydlig? Är brandskyddsansvarig utsedd? Finns brandskyddspolicy? Finns
Dörr i brandcellsgräns
brandskyddsorganisation?
Är
organisationen
tydlig
och
riktigt
beskriven?
4. Vägledande markeringar (gröna skyltar) är väl
Dörr i brandcellsgräns
med
synliga
ochdörrstängare
lyser.
Fungerar organisationen?
5. Brandsläckare
finns på angivna platser och att
Dörr i brandcellsgräns
med elektromagnetisk
plomberingen
ej är bruten.
Är organisationen
aktuell?
stänganordning
6. Inomhusbrandposter fungerar.
Handbrandsläckare

Totalt antal
bristerÅtgärd/datum

8.4
Är säkerhetskontrollanter utsedda?
8.5 Inomhusbrandpost
8.6 Första hjälpen 7. Onödigt brännbart materiel inte förvaras i
utrymningsvägarna.
Utbildningsplaner
8.7 Skyltar för utrymning
8. Dörrar till rum med mycket brännbart materiel
Stödfrågor:
8.8 Nödbelysning
hålls stängda.
Finns utbildningsplan?
Följs planen? Har dokumentation förts över utbildad personal? Har organisationen tillräcklig
kompetens?
8.9 Nödutrymningsstege
9. Elektrisk apparatur är hel och servas vid behov.
8.10 Vägg i Är
brandcellsgräns
plan för kommande utbildningar klar?
10.All personal erhållit brandskyddsutbildning.

Dokumentation
& Uppföljning

Har planerade utbildningar genomförts?

Rapportering vid brist
av personal
brandskyddet:
11.All
kan larmrutinerna.

Beskrivningar
 Fyll i under
anmärkningar.
8.11 Brandlarm
månadsprov
12.All personal känner sig väl förtrogen med
Stödfrågor:

Kopiera
listan
och
lämna den till Brandskyddsansvarig.
8.12 Brandlarm
Finnskvartalsprov
aktuell brandredskapen.
verksamhetsbeskrivning? Finns aktuell byggnadsbeskrivning? Är utrymningsplanerna aktuella? Är
larminstallationerna
beskrivna?
Finns
särskilda
beskrivna?
13.All personal
vet hur
man
skall risker
utrymma.
8.13 Utrymningsplan
Kontroll lista överlämnad:
(Se plan/strategi)
8.14
Utrymningsväg
Är brandskyddsbeskrivningen
aktuell?
8.15
Lampor och belysning
Datum:____________________Namn:___________________________________
Kontrollera
enhetens brandskydd. Sätt signatur och datum om det är OK.
Regler
och instruktioner
Är de beslutade
reglerna/instruktionerna
Rapportering
vid brist av brandskyddet:
fortfarande aktuella?

 Fyll i under anmärkningar.
Följs reglerna/instruktionerna?


Kopiera listan och lämna den till ansvarig områdeschef.

Behövs nya regler/instruktioner?

Checklista överlämnad:
Datum:____________________Namn:___________________________________

