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Systematiskt brandskyddsarbete 
Kontrollinstruktion för: 
4. Utrymningsskyltar 

Beskrivning 
Syftet med utrymningsskyltar är att visa var det finns nödutgångar. Nödutgången leder 

vanligtvis till en annan brandcell och vidare ut i det fria. Utrymningsskyltarna visar vägen till 

nödutgången och nödutgången. Storlek och placering är viktig med hänsyn till avstånd och 

läsbarhet. Utrymningsskyltar ska finnas vid riktningsförändring och det skall finnas minst en 

utrymningsskylt synlig från alla platser i lokalerna. Skyltarna förekommer i två olika 

utföranden. Genomlysta/belysta och efterlysande utan egen ljuskälla. 

Genomlysta/belysta skyltar har en egen ljuskälla. De här skyltarna ska alltid lysa eller vara 

belysta. Vid strömavbrott ska skyltarna lysa i minst 60 minuter med hjälp av ett batteri i 

skylten eller via en central nödströmsförsörjning. 

Efterlysande skyltas laddas upp av den befintliga allmänbelysningen och lyser sedan när det 

blir mörkt i lokalen 

4.1 Belyst skylt 
Kontrollera att: 

 Utrymningsskylten, är hel, lyser och att skyltsymbol (piktogram) stämmer med 

utrymningsriktningen. 

 Bara den gröna lysdioden lyser med ett fast sken. Det finns skyltar som saknar grön diod 

men indikerar fel med gul eller röd diod. 

 Utrymningsskylten inte är borttagen, är väl synlig från lämpliga ställen i lokalen.  

 Utrymningsskylten är placerad enligt brandritningen.  

4.2 Nödströmsförsörjning 
Kontrollera att: 

 En gång per år ska kapaciteten på nödströmsförsörjningen provas av sakkunnig 

elektriker. Det går till så att man bryter strömmen till skylten och kontrollerar så att den 

lyser i minst 60 minuter. Om så inte är fallet ska skylten åtgärdas på lämpligt sätt.  
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4.3 Efterlysande skylt 
Kontrollera att: 

 Utrymningsskylten, är hel och att skyltsymbol (piktogram) stämmer med 

utrymningsriktningen. 

 Utrymningsskyltar finns vid riktningsförändringar.  

 Utrymningsskylten är placerad enligt brandritningen. 


