
Att tänka på utomhus

S – Blinkande ljusrörsarmaturer och 
oskyddade varma glödlampor kan 
medföra brandfara. 

T – Täck inte över elelement eller 
värme-fläktar och förvara inget 
ovanpå torkskåp.

U – Håll rent och fritt från 
brännbart material i omedelbar 
närhet till spisen. 

R – Utrymningsplaner ska vara tydligt placerade vid 
entréer.

Q– Utrymningsskyltar ska vara synliga och hela. Elektriska skyltar 
ska lysa.

Y – Finns behov av att hantera 
brand-farliga eller explosiva varor 
ska dessa hanteras enligt 
aktsamhetskravet – 6 § Lagen 
(2010:1011) om brandfar-liga och 
explosiva varor samt kraven i 
MSB:s föreskrifter: SÄIFS 1998:7 
om brandfarlig gas i lös behållare 
och SÄIFS 2000:2 om hantering av 
brand-farliga vätskor. Det gäller 
oavsett om hanteringen är 
tillståndspliktig eller inte.

V – Utrymningsdörrar och 
korridorer som utgör 
utrymnings-vägar ska vara 
fria från brännbart material 
och får inte vara blockerade.

X – Byggnaden är indelad i 
ett antal så kallade 
brandceller för att förhindra 
att brand och rök sprids. 
Varje brandcell avgränsas av 
brandklassade väggar och 
dörrar. Hur dessa är indelade 
kan utläsas från 
ritningsunderlaget för 
byggnaden. Eventuella 
åtgärder som t.ex. håltagning 
i en brandcellsgräns måste 
utföras med fackkunskap så 
att inte funktionen förstörs.

Z – Dörrar mellan brandceller ska normalt vara stängda eller 
uppställda med en magnethållare som släpper vid ett auto-
matiskt brandlarm. Dörrarna får inte ställas upp på andra sätt 
exempelvis med en kil. Dörröppningarna får inte blockeras.

Å – Mycket emballage och skräp i förråd och eventuella soprum inomhus utgör en onödig 
brandbelastning. Håll dessa så fria som möjligt från onödigt brännbart material.

Att tänka på inomhus
O – Var observant på elinstallationer och utrustning. Trasiga kontakter 
och klämda sladdar kan vara strömledande och kan orsaka bränder. 
Förlängningssladdar, kabelvindor som är ihoprullade eller 
överbelastade grenuttag kan orsaka brand. 

P – Brandredskap ska vara anpassade för verksamheten 
och vara synligt placerade och markerade.

6 meter

A – Lastkaj kan vara en sårbar punkt om brännbart material lämnas 
kvar över natten. Lastkaj ska hållas ren från lastpallar, vagnar och 
annat löst brännbart material.

B – Papperskorgar kan utgöra en brandfara om de lämnas överfulla 
samt om de är placerade under skärmtak eller monterade på vägg. 
Välj gärna ett obrännbart material. 

C – Bänkar, soptunnor, sandlådor eller större brännbara föremål 
som kan användas för eldning, bör inte placeras mot fasad. 
Placeras gärna 6 meter från fasad och kedjas fast eller förankras 
om de är lätt flyttbara. Även en container som står nära en 
byggnad kan utgöra en brandrisk.

D – Annat löst brännbart material på innergårdar eller i vrår som 
kan bli bränsle för en anlagd brand plockas/städas undan 
regelbundet. Exempelvis kartonger, skräp, trasiga möbler och 
lövhögar.

E – Utvändiga utrymningsvägar, exempelvis 
nödutgångar och utvändiga trappor, ska 
hållas fria från hinder, snöröjas och 
halkbekämpas. Dörrar ska vara lätta att 
öppna från insidan.

F – För att räddningsfordon 
ska kunna komma så nära 
fastigheten som kan 
behövas vid en insats är 
det viktigt att planera för 
detta vid placering av bilar, 
containrar och vid snöröjning.

G – Skärmtak byggs i svårantändligt 
material.

H – Utskjutande tak/takfot: En brand kan 
lätt få fäste i utskjutande tak eller takfot.

I – Indragna entréer: En brand kan lätt få fäste i fasad och 
tak. Skräp kan ofta samlas här. Håll rent från löst brännbart 
material.

J – Fönster på bottenvåning bör vara stängda för att 
förhindra inbrott eller att saker kastas in.

K – Förråd eller tillfälliga förvaringsutrymmen ska inte 
placeras för nära huvudbyggnaden.

L – Buskar och växtlighet nära byggnaden bör hållas låga 
för att förbättra synlighet, vilket kan minska risken för 
inbrott eller anlagd brand.

M – Brevinkast kan utgöra risk för anlagd brand 
eller inbrott.

N – Utvändig belysning runt byggnaden är viktigt för 
trygghet och synlighet.

Undvik risken för anlagd brand 
På Corem Property Group AB arbetar vi ständigt med vår brandsäkerhet för att hindra 
att brand uppstår i vår verksamhet. Här är några tips till er som hyresgäst som kan 
minska risken för bränder i och utanför era lokaler. Har ni funderingar kring ert 
brandskydd, tveka inte att ta kontakt med er förvaltare eller riskmanager@corem.se 
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