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Utrymningsplaner OK X Kommentar 

 Finns och är upphängda på rätt plats?  

(Korrekt ”här är du” och korrekt vridning) 
☐ ☐  

 
Är de aktuella och uppdaterade? ☐ ☐  

 
Utrymningsvägar OK X Kommentar 

  
Är de lätta att öppna? ☐ ☐  

 Är de lättframkomliga, d.v.s. inte blockerade eller belamrade med 

brännbart material? 
☐ ☐  

 
Är de tydligt skyltade?  ☐ ☐  

 Om de är försedda med vägledande markering, d.v.s. genomlysta eller 

belysta skyltar, fungerar ljuskällan? 
☐ ☐  

 Kontrollera så att genomlysta eller belysta skyltar inte avger något 

felmeddelande? (får ej blinka eller lysa orange eller rött) 
☐ ☐  

 
Handbrandsläckare OK X Kommentar 

 
Är de lättåtkomliga och inte blockerade av hindrande föremål? ☐ ☐  

 
Är de upphängda och lätta att lyfta ner från fästet? ☐ ☐  

 
Står nålen på manometern på grönt? (gäller inte koldioxidsläckare) ☐ ☐  

 
Är plomberingen och sprinten oskadda och på plats? ☐ ☐  
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Är de tydligt skyltade och väl synliga? ☐ ☐  

 
Brandfiltar OK X Kommentar 

 
Finns brandfilt i sitt hölje och monterad på vägg? ☐ ☐  

 
Är de oskadda och rena? ☐ ☐  

 
Inomhusbrandposter OK X Kommentar 

 
Är de lättåtkomliga, (om skåp finns) lätta att öppna? ☐ ☐  

 
Är de tydligt skyltade? ☐ ☐  

 
Gashantering OK X Kommentar 

 Är lösa gasbehållare förankrade i gasvagn eller liknande så att de inte 

kan falla omkull eller skadas? 
☐ ☐  

 
Är skyltning och märkning korrekt enligt gällande regler? ☐ ☐  

 
Brandfarlig vara OK X Kommentar 

 
Sker förvaring av brandfarlig vara enligt gällande instruktion? ☐ ☐  

 
Är skyltning och märkning korrekt enligt gällande regler? ☐ ☐  

 
Ordning och reda OK X Kommentar 
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 Följs städrutiner och är dessa rutiner tillräckliga, dvs. är det rent och 

snyggt i lokalerna? 
☐ ☐  

 
Är verksamheten fri från onödiga mängder brännbart material?  ☐ ☐  

 
Elektrisk utrustning OK X Kommentar 

 
Är el-centraler fria (1,2 m) från brännbart material? ☐ ☐  

 Är elektriska värmeelement, fläktar och annan värmealstrande 

utrustning fria från brännbart material? 
☐ ☐  

 
Finns det blinkande/glödande lysrör i verksamheten? ☐ ☐  

 Inga seriekopplade grenuttag/skarvsladdar? 

Sladdvindor fullt utdragna för att undvika varmgång (spoleffekt)? 
☐ ☐  

 
Är alla sladdar, kontakter och strömbrytare oskadda? ☐ ☐  

 
Är eventuella kaffebryggare/vattenkokare anslutna via timer? ☐ ☐  

 


