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Hur många 
bitar har 
pusslet?
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Kontroller och provning 
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Besiktning



Besiktning

?



”Centralapparaten indikerar fel efter provlarm ”FEL Adress 51 sektion 27 Larmdon vilorum” 

samt tre larmdonsfel till”

A – Fel och brister som kan innebära att anläggningen inte är funktionsduglig och/eller 

äventyrar avsett syfte med brandskyddsanordningen.

Ska åtgärdas omgående (ska betraktas på samma sätt som avstängd anläggning)

B – Fel och brister som kan medföra att delar av anläggningen inte kommer att fungera som 

avsett och/eller äventyrar avsett syfte med brandskyddsanordningen.

Ska åtgärdas inom 3 månader efter besiktningsdagen

C – Mindre fel och brister som innebär att anläggningen inte uppfyller ställda krav i 

regelverket

Ska åtgärdas innan nästa revisionsbesiktning, dock senast inom 1 år

Kategorisering av avvikelser vid revisionsbesiktning
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B

C

Exempel på kategorisering från verkligheten

15–04

X
16–08



Vad kan ni fokusera på?



Verktygslåda

Revisionsbesiktningsintyget
Brandlarm, sprinkler, boendesprinkler, talat utrymningslarm

Bedömningar
 Finns A-avvikelse?

 Finns B/C-avvikelse?

På vilket sätt påverkar avvikelserna brandskyddet?

Förklara gärna någon konsekvens.

Bevisbördan.



Verktygslåda

Planera

GenomföraÅtgärda

Följa upp

 Vad är syftet med anläggningen?

 Begär ut senaste besiktningsintyget.

 Ta reda på vad som står i avtalet för larmöverföring.

 Begär ut senast protokollet från den senaste servicen.

 Är kontrollerna utförda enligt 

regelverken? 

 Är årligt underhåll utfört?

 Är årlig revisionsbesiktning utförd?

 Har det byggts om eller har 

verksamheten ändrats?

 Finns det en kompetent 

anläggningsskötare utsedd? Är avvikelser från 

besiktningen åtgärdade?

 Finns det många äldre 

avvikelser?

 Är brister från 

underhållet åtgärdade?

 Finns det systematik i att 

bevaka och följa upp att 

åtgärder genomförs?

(SBA-protokoll)



Hoppas pusslet har blivit lite lättare att lägga!

Tack!



Parallellsessioner 2, 09:20-10:00

Seminarium Grupprum

A. Tillsyn av brandtekniska lösningar Fröding, plan 3

B. Bärförmåga vid brand Gustaf, plan 3

C. LBE, förvaltningsjuridik Alfred Nobel, plan 5

D. Säkerhet i offentlig miljö, skydd mot antag. Leander, plan 4

E. Vägledning kring eldningsförbud Selma Lagerlöf, plan 3

F. Utredning om risker enligt LBE Zarah, plan 4

G. Brandskyddskontroll, kommunalt ansvar Nils Ferlin, plan 3


