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Systematiskt brandskyddsarbete 
Kontroll instruktion för: 
12. Handbrandsläckare och inomhusbrandposter 

Beskrivning 
Handbrandsläckare och inomhusbrandposter ger en möjlighet att på ett tidigt stadium 
påbörja brandsläckning. 

Handbrandsläckare 

Gemensamt för alla typer av handbrandsläckare är att de har någon form av 

plomberad säkerhetssprint för att inte släckaren ska utlösas av misstag. 

Säkerhetssprinten är placerad vid handtaget. Utformningen kan skilja sig något 

mellan fabrikat, men gemensamt är att sprinten måste avlägsnas innan 

handbrandsläckaren kan användas. 

Inomhusbrandposter 

Normalt är inomhusbrandposten försedd med ca 25-30 meter formstyv slang (rund 

profil). Om brandposter med andra typer av slang eller brister vid kontroll ska SISAB 

kontaktas om slangbyte alternativ ersättande av annan typ av släckutrustning. Vid 

användning rullas så mycket av slangen som behövs. Vattenkranen ska alltid 

öppnas först, därefter öppnas munstycket på slangen. 

12.1 Handbrandsläckare 
Kontrollera att: 

 Brandsläckningsutrustningen finns placerade på angivna platser  

 Handbrandsläckaren är hel, lätt att lyfta av och inte blockerad. 

 Instruktion för användning finns i anslutning till utrustningen och att den stämmer. 

 Skyltning finns. 

 Om skåp finns ska dörren vara lätt att öppna. 

 Plomberingen sitter kvar. 

 Manometerns (tryckmätarens) visare står inom det gröna fältet. Brandsläckare som 

innehåller koldioxid har ingen manometer. 

 Etikett för årskontroll finns. Det får vara högst 15 månader mellan kontrollerna.  

 Observera handbrandsläckarens livslängd. För skumsläckare är det 5 år, för pulver och 

koldioxidsläckare 10 år. Efter det ska den bytas ut. 
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12.2 Inomhusbrandposter 
Kontrollera att. 

 Inomhusbrandposten inte har några yttre synliga skador, är rostangripen eller läcker. 

Livslängden på inomhusbrandpostens slang är 20-30 år. 

 Eventuell dörr är lätt att öppna. 

 Den inte läcker. 

 Vattenkranen är lätt att öppna. 

 Eventuella slangklämmor är ordentligt fastsatta. 

 Munstycke finns och är lätt att öppna och stänga. 

 Slangrullen roterar fritt i båda riktningarna. 

 Om svängarm finns ska den gå att röra. 

 Etikett för årskontroll finns. Det får vara högst 15 månader mellan kontrollerna. 

 




