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CHECKLISTA 

BRANDSKYDDSROND I SKOLA/FÖRSKOLA 

Efter utförd brandskyddsrond signeras checklistan. Eventuella anmärkningar som har framkommit 

under brandskyddsronden ska åtgärdas. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras 

checklistan på förutbestämd plats. Internkontroll enligt checklistan nedan bör ske med ett 

kontrollintervall om minst en gång/kvartal. Vid myndighetstillsyn av brandskyddet kan checklistan 

behöva visas upp då den utgör ett s.k. redovisande dokument. 

 

Fastighet:       Adress:       

Kontrolldatum: Klicka här för att ange datum. Kontrollant:       

1. UTOMHUS OK ANM. KOMMENTAR ÅTGÄRDAT, 
DATUM: 

a) Ev. container placerad 
på minst 6 meters 
avstånd från fasad. 

        2013-09-11 

b) Skräp eller material 
såsom papper, trä, löv, 
lagerpallar, sopkärl 
m.m. är ej tillgängligt. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

c) Olika föremål såsom 
möbler, fordon etc. är 
ej tillgängligt. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

d) Skolan/förskolan är fri 
från skadegörelse. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

e) Belysningen runt 
skolan/förskolan 
fungerar. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

f) Buskage och övrig 
växtlighet är klippt runt 
skola/förskola för att få 
ökad insyn till 
skolgården. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

2. TRAPPHUS OK ANM. KOMMENTAR ÅTGÄRDAT, 
DATUM: 

a) Trapphus är fria från 
föremål som kan brinna 
eller försvåra en 
utrymning. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

b) Alla utrymningsvägar 
är fria och lätt 
öppningsbara. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 



Checklista Brandskyddsrond Skola/Förskola  www.pob.se 

 

  
  

c) Genomlysta 
utgångsskyltar är hela, 
lyser och är väl synliga.  

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

d) Efterlysta 
utgångsskyltar är på 
plats, är hela och väl 
synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

e) Allmänbelysningen 
fungerar i trapphus och 
är intakt (vid 
byggnader med fler än 
2 plan).  

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

f) Brandklassade dörrar i 
brandcellsgräns är ej 
uppställda på kil eller 
liknande. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

g) Dörrstängare på dörrar 
i brandcellsgräns 
fungerar och tillser att 
dörr stänger helt efter 
att en person passerat.  

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

h) Genomföringar i 
brandcellsgräns, t.ex. 
rör och kabeldragning, 
är tätade med godkänt 
tätningsmaterial. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

i) Brandavskiljande 
konstruktioner ansluter 
mot varandra. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

j) Handbrandsläckare är 
placerade väl synliga 
på avsedd plats med 
markerad skylt. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

k) Handbrandsläckare är 
ej blockerade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

l) Handbrandsläckarna är 
plomberade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

m) Underhåll av 
handbrandsläckare är 
utförd av utbildad 
serviceman (ska utföras 
1 ggr/år). 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

3. KORRIDOR OK ANM. KOMMENTAR ÅTGÄRDAT, 
DATUM: 

a) Brandklassade dörrar i 
brandcellsgräns är ej 
uppställda på kil eller 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 
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motsvarande. 

b) Dörrstängare på dörrar 
i brandcellsgräns 
fungerar och tillser att 
dörr stänger helt efter 
att en person passerat. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

c) Genomföringar i 
brandcellsgräns, t.ex. 
rör och kabeldragning, 
är tätade med godkänt 
tätningsmaterial. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

d) Brandavskiljande 
konstruktioner ansluter 
mot varandra. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

e) Alla utrymningsvägar 
är fria och lätt 
öppningsbara. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

f) Korridorer är fria från 
föremål som kan brinna 
eller försvåra en 
utrymning. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

g) Genomlysta 
utgångsskyltar är hela, 
lyser och är väl synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

h) Efterlysande 
utgångsskyltar är på 
plats, är hela och väl 
synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

i) Papperskorgarna på 
toaletterna är inte fyllda 
med pappershanddukar.  

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

j) Handbrandsläckare är 
placerade väl synliga 
på avsedd plats med 
markerad skylt. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

k) Handbrandsläckare är 
ej blockerade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

l) Handbrandsläckarna är 
plomberade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

m) Underhåll av 
handbrandsläckare är 
utförd av utbildad 
serviceman (ska utföras 
1 ggr/år). 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

n) Brandvarnare fungerar.         Klicka här för 
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att ange 

datum. 

4. KLASSRUM OK ANM.  KOMMENTAR ÅTGÄRDAT, 
DATUM: 

a) Brandklassade dörrar i 
brandcellsgräns är ej 
uppställda på kil eller 
motsvarande. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

b) Dörrstängare på dörrar 
i brandcellsgräns 
fungerar och tillser att 
dörr stänger helt efter 
att en person passerat.  

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

c) Genomföringar i 
brandcellsgräns, t.ex. 
rör och kabeldragning, 
är tätade med godkänt 
tätningsmaterial. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

d) Brandavskiljande 
konstruktioner ansluter 
mot varandra. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

e) Alla utrymningsvägar 
är fria och lätt 
öppningsbara 
(inkluderar fönster som 
utgör utrymningsväg 
från klassrum i skolor). 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

f) Genomlysta 
utgångsskyltar är hela, 
lyser och är väl synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

g) Efterlysande 
utgångsskyltar är på 
plats, är hela och väl 
synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

h) Handbrandsläckare är 
placerade väl synliga 
på avsedd plats med 
markerad skylt. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

i) Handbrandsläckare är 
ej blockerade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

j) Handbrandsläckarna är 
plomberade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

k) Underhåll av 
handbrandsläckare är 
utförd av utbildad 
serviceman (ska utföras 
1 ggr/år). 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 



Checklista Brandskyddsrond Skola/Förskola  www.pob.se 

 

  
  

l) Brandvarnare fungerar.         Klicka här för 

att ange 

datum. 

5. KÄLLARE OK ANM. KOMMENTAR ÅTGÄRDAT, 
DATUM: 

a) Brandklassade dörrar i 
brandcellsgräns är ej 
uppställda på kil eller 
motsvarande. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

b) Dörrstängare på dörrar 
i brandcellsgräns 
mellan trapphus och 
källare fungerar och 
tillser att dörr stänger 
helt efter att en person 
passerat. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

c) Genomföringar i 
brandcellsgräns, t.ex. 
rör och kabeldragning, 
är tätade med godkänt 
tätningsmaterial. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

d) Brandavskiljande 
konstruktioner ansluter 
mot varandra. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

e) Alla utrymningsvägar 
är fria och lätt 
öppningsbara. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

f) Genomlysta 
utgångsskyltar är hela, 
lyser och är väl synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

g) Efterlysande 
utgångsskyltar är på 
plats, är hela och väl 
synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

h) Ingen förvaring av 
brandfarlig vara sker i 
källare. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

i) Handbrandsläckare är 
placerade väl synliga 
på avsedd plats med 
markerad skylt. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

j) Handbrandsläckare är 
ej blockerade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

k) Handbrandsläckarna är 
plomberade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 
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l) Underhåll av 
handbrandsläckare är 
utförd av utbildad 
serviceman (ska utföras 
1 ggr/år). 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

6. VIND OK ANM.  KOMMENTAR ÅTGÄRDAT, 
DATUM: 

a) Brandklassade dörrar i 
brandcellsgräns är ej 
uppställda på kil eller 
motsvarande. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

b) Dörrstängare på dörrar 
i brandcellsgräns 
fungerar och tillser att 
dörr stänger helt efter 
att en person passerat. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

c) Genomföringar i 
brandcellsgräns, t.ex. 
rör och kabeldragning, 
är tätade med godkänt 
tätningsmaterial. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

d) Brandavskiljande 
konstruktioner ansluter 
mot varandra. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

e) Alla utrymningsvägar 
är fria och lätt 
öppningsbara.   

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

f) Genomlysta 
utgångsskyltar är hela, 
lyser och är väl synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

g) Efterlysande 
utgångsskyltar är på 
plats, är hela och väl 
synliga. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

h) Ingen förvaring av 
brandfarlig vara sker på 
vind. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

i) Handbrandsläckare är 
placerade väl synliga 
på avsedd plats med 
markerad skylt. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

j) Handbrandsläckare är 
ej blockerade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

k) Handbrandsläckarna är 
plomberade. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 
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l) Underhåll av 
handbrandsläckare är 
utförd av utbildad 
serviceman (ska utföras 
1 ggr/år). 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

7. TEKNIKRUM OK ANM.  KOMMENTAR ÅTGÄRDAT, 
DATUM: 

a) Fläktrummet är fritt 
från brännbart material. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

b) Elrummet är fritt från 
brännbart material och 
torrt.  

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

c) Brandklassade dörrar i 
brandcellsgräns är ej 
uppställda på kil eller 
motsvarande. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

d) Genomföringar i 
brandcellsgräns, t.ex. 
rör och kabeldragning, 
är tätade med godkänt 
tätningsmaterial. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

8.     ÖVRIGT OK ANM.  KOMMENTAR ÅTGÄRDAT, 
DATUM: 

a) Förvaring av 
brandfarlig vara sker i 
ett särskilt förråd. 

        Klicka här för 

att ange 

datum. 

 
 
Andra iakttagelser:       

 

 

 

 


