
 

 
Serviceföreskrift brandcellsgräns och utrymningsväg 

 
 
Brandtätning i brandcellsgräns  

1. Kontrollera brandtätning i tak och bjälklag.   

2. Kontrollera brandklass på fönster- och dörrglas. 

3. Kontrollera brandtätning på genomföringar i vägg. 

 

Brand- och utrymningsdörr  

1. Kontrollera att dörr är stängd. Efter öppnande skall den stängas av dörrstängare.   

2. Kontrollera att dörr inte är blockerad.  

3. Kontrollera att dörr i brandcellsgräns inte är uppställd med kil eller motsvarande. 

4. Kontrollera att utrymningsdörr är uppmärkt på korrekt sätt. 

5. Kontrollera att dörr ej är skadad på ett sådant sätt att det kan påverka brandskydd eller 

funktion.  

6. Kontrollera att dörrblad sluter tätt mot karm (glipa i underkant godkänt, dock ej mot 

trapphus). 

7. Kontrollera att dörr är lätt att öppna utan nyckel, kod eller motsvarande. Kontrollera även 

att nödöppning fungerar.  

8. Öppna dörr ca två decimeter och släpp. Dörren ska stänga sig själv helt och eventuell 

låsanordning ska gripa in i karmens låsbleck.  

9. Kontrollera stängningsfunktion på dörr med dörrhållarmagnet, bryt ström med 

kontrollknapp. 

10. Kontrollera koordinering av automatisk stängning av dubbeldörrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kontrollpunkter - Branddörr  

1. Kontrollera att dörr är stängd. Efter öppnande skall den stängas av dörrstängare. 

2. Kontrollera att dörr i brandcellsgräns inte är uppställd med kil eller motsvarande. 

3. Öppna dörr ca två decimeter och släpp. Dörren ska stänga sig själv helt och eventuell 

låsanordning ska gripa in i karmens låsbleck.  

4. Kontrollera att dörr ej är skadad på ett sådant sätt att det kan påverka brandskydd eller 

funktion.   

5. Kontrollera att dörrblad sluter tätt mot karm (glipa i underkant godkänt, dock ej mot 

trapphus). 

6. Kontrollera att dörr inte kan öppnas utan att handtag/panikregel trycks ner.  

7. Kontrollera stängningsfunktion på dörr med dörrhållarmagnet, bryt ström med 

kontrollknapp. 

8. Kontrollera koordinering av automatisk stängning av dubbeldörrar. 

 

Kontrollpunkter – Fönster som används som utrymningsväg  

1. Kontrollera att fönstret är minst 0,5 m brett samt 0,6 m högt. 

2. Kontrollera att fönstrets underkant är max 1,2 m från golv och att avstånd till mark 

utanför fönster är max 2 m.  

3. Kontrollera att fönstret är öppningsbart utan verktyg, nyckel eller motsvarande.  

4. Kontrollera att fönstret inte är blockerat av en krukväxt, blomma eller motsvarande.  

5. Kontrollera att fönstret är skyltat och att denna är synlig.  

 

 


