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Systematiskt brandskyddsarbete
Kontrollinstruktion för:
2. Utrymningsvägar
Beskrivning
Byggnaden ska vara utformad så att den ska kunna utrymmas på ett säkert sätt vid behov.
För att utrymningsvägarna ska vara framkomliga får de inte belamras med lösa föremål som
möbler, utrustning, redskap, skor etc. som förhindrar, fördröjer eller riskerar att personskador
uppstår vid utrymning.

2.1 Fria utrymningsvägar
Kontrollera att:
 Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara fria från hinder och
brännbart material oavsett årstid. Fast monterade möbler av massivt trä är tillåtna.
Minsta tillåtna bredd i utrymningsväg ska vara 120 cm.
 Utrymningsvägarna fungerar även efter ommöbleringar eller ombyggnationer.
 Utvändig utrymningstrappa är användbar ner till markplan och vidare till
återsamlingsplats.






Två av varandra oberoende utrymningsvägar finns. Undantag kan finnas.
Kontakta Fastighetsvärd vid oklarhet.
Dörrar i utrymningsväg:
Dörrlåset är helt, fungerar, är lätt öppningsbart och Inte
låsningsbart i utrymningsriktningen alternativt har beslag
för nödöppning.
Tänk särskilt på utsidan, exempelvis nivåskillnader,
snö, is eller parkerade bilar.

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD
Sida 1 av 2

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB
Postadress
Box 5010
121 05 Stockholm

Besöksadress
Palmfeltsvägen 5
Globen, Stockholm

Tel: 08-508 460 00
Fax: 08-508 460 01
Org.nr: 556034-8970

e-post: diarie@sisab.se
webbadress: www.sisab.se
Styrelsens säte: Stockholm

Uppdaterad 2020-11-02/PMO

2.2 Elektronisk låsning
Kontrollera att:
 Dörr med elektriskt lås går att öppna i utrymningsriktningen utan nyckel eller annat
verktyg. Öppningsfunktionen får inte vara beroende av brand/utrymningslarm, eftersom
man kan behöva utrymma av annan anledning än brand t.ex. hot.
 Dörr med nattlås (skalskydd) är kopplad till väsentlig funktion på sådant sätt att
verksamhet inte kan bedrivas i lokalen innan samtliga utrymningsvägar låsts upp,
exempelvis genom att koppla den till belysningen. Om dörren inte har låsts upp ska en
tydlig signal höras.
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