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Sektion 

Adress Lokal 

Datum 

Denna checklista fylls i av brandskyddsansvarige i  lokalen i samband med uppstart av event eller fest. 

Checklistan ska efter genomgång förvaras i lokalen och på begäran av väktare vid uppföljning 
av egenkontrollen, visas upp . Brister i kontrollen kan innebära att evenemanget stängs. 

1. Brandredskap finns på avsedda platser  och inte är blockerad, att

 manometer visar grönt och plombering ej är bruten

2. Utrymningsvägarna fria från löst material (in – och utsida)
 

3. Passage i utrymningsvägarna är lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap 
4. Varselvästar finns tillgängliga

 

5. Vägledande markering (markerade utrymningsvägar) fungerar och är belysta
 

6. Informerat om utrymningsvägar, återsamlingsplats och

 brandskydd samt agerande vid brandlarm

7. Larmmöjligheter finns
 

8. Brandskyddsorganisationen är dokumenterad
 

9. Larm/handlingsplan upprättad
 


 


10. Eluttag och anslutna ledningar är hela  

11. Säker förvaring av garderob  

12. Ordningsregler finns upprättade  

13. Kännedom om antal personer i lokalen, aktuell siffra och max antal  

Kontroll utförd den (datum)  (namn på brandskyddsansvarig) 

Kontrollerad (datum)  (Väktare sign) 



BristOk
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Åtgärd brist vid egenkontroll brand 

Notera bristen och vilken åtärgd som vidtagits. Brister som ej kan åtärdas och medför stopp noteras  
separat. Brist ska informeras till väktare vid uppföljning av egenkontrollen.  
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Instruktioner 

1. Brandredskap är den släckutrustning som är tillgänglig i lokalen, ex
handbrandsläckare.

2. Med utrymningsväg avses passage direkt ut från lokalen till det fria, eller till det fria
genom en annan lokal.

3. Med passage i utrymningsväg avses dörr/dörrar direkt ut från lokalen till det fria, eller
till det fria genom en annan lokal.

4. Med varselväst menas orange väst särskilt utformad för utrymningsledare
5. Med vägledande markering avses skyltar eller liknande som anger väg för utrymning,

Vägledande markering får ej övertäckas
6. Samtliga funktioner(brandskyddsorganisation och därtill hörande)ska ges information,

vid mindre sammankomster är det lämpligt att informera samtliga deltagare, i större är
det gästens ansvar att informera sig genom befintliga utrymningsplaner i lokalen.

7. Ansvariga funktionärer ska kunna larma 112, KTH och väktare med hjälp av
mobiltelefon eller på annat sätt.

8. Med brandskyddsorganisation menas samordnade funktioner för brandsäkerhet under
fest/event som vid varje tillfälle har ansvar för en uppgift som ex brandskyddsansvarig
och utrymningsledare. Samt att ’’organisationen’’ är nedtecknad och känd av berörda.

9. Med Larm och handlingsplan menas en dokumenterad rutin för vilka som ska larmas,
underrättas vid en särskild händelse ex brand. Samt hur uppgifterna är fördelade inom
anordnarens(sektionens) organisation för fest/event.

10. Eluttag och anslutningar ska kontrolleras för att upptäcka synliga skador och därmed
förebygga brand och personskaderisker.

11. Med säker förvaring av garderob menas att förvaring av kläder ska vara avskild från
övrig lokalyta, antingen i annan lokal eller tydligt avgränsad från övrig lokalyta. Får ej
utgör hinder för utrymning eller förhindra tillgång till brandskydd.

12. KTH:s fastställda ordningsregler som lägst ska tillämpas, därutöver kan sektionen
känna sig fria att komplettera.

13. Skyldighet att ha kontroll på hur många som vistas i sektionslokalen och att även
kunna uppge antal personer vid kontroll av väktare. Ett krav enligt
brandskyddsreglerna. De personer som bär huvudansvaret för att ha kännedom om
detta är festansvarig, brandskyddsansvarig och utrymningsledare, de ska även känna
till vad maxantalet personer är som får vistas i lokalen
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Ordningsregler 

Följande regler ska dokumenteras. 

• Rökning är förbjuden inom och i anslutning till lokalen

• Öppen eld får ej förekomma, exempelvis levande ljus

• Brandfarlig vara får inte hanteras i lokalen

• Möbler och brännbart material får inte placeras i korridor, entré eller trapphus

• Sopsäckar och brännbart material placeras i för dessa avsedda utrymmen
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