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Aktiviteter vid besöket

Vid besöket har följande aktiviteter utförts.
DESCRIPTION



Kategorier

Inspektionen ger en aktuell bild över statusen på brandskyddet 
och vilka eventuella brister som finnas i verksamheten. En 
sammanställning av observerande brister finner du till höger. 
Eventuellt fokusområde för inspektionen har diskuterats fram 
utifrån verksamhetens behov och önskemål.

Sammanfattning
INFO

 

Uppdragsgivare
Kundnamn:

Bostadsrättsföreningen Trekungahuset

Fastighet/Objekt:

Brf Trekungahuset

Adress:

Postnummer: Ort: 

E-post:

*

Telefon:

040-302212

Anticimex uppgifter
Kundnummer:

542463

Rapportnummer:

85001625-A2

Besökdatum:

2019-11-29

Tekniker:

Andreas Lindblom

E-post:

andreas.lindblom@anticimex.se

Telefon:

+46709150122

Risk för uppkomst 
av brand 1

Risk för spridning 
av brand 1 1

Möjlighet till 
utrymning -

Möjlighet till insats -

Systematiskt 
brandskyddsarbete -
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Inspektionsutlåtande

Symbolförklaring:

Inget att notera Notering / rekommendation

Observation som teknikern vill 
belysa men som inte utgör 

avvikelse

Avvikelse

Observation som bör åtgärdas då 
det föreligger risk för framtida 

problem

Allvarlig avvikelse

Bör åtgärdas då det redan finns 
pågående problem eller risker 

som bryter mot rådande 
lagstiftning

Gradering: Utrymme:
Gradering UTRYMME ITEM_ID_MEDIA

Trapphus, Förvaring
------------------------------------------------------------------------
Trapphus - Brännbart material, placering. Risk för förhöjd brandrisk 
och  okontrollerad brandspridning. Risk för förhöjd brandbelastning 
och ökad brandspridning.
------------------------------------------------------------------------
Åtgärdsförslag: Städa undan det brännbara materialet.
------------------------------------------------------------------------
Kategori: Spridning av brand

Källare, Förvaring
------------------------------------------------------------------------
Brandfarlig vara, felaktig förvaring. Förråd 10 Förvaring av brandfarliga 
varor skall uppfylla de gällande regler som finns för ämnets 
klassning/typ. Ingen förvaring är tillåten i källarförråden.
------------------------------------------------------------------------
Åtgärdsförslag: Se till att förvaring och hantering av brandfarlig vara 
sker enligt gällande regler.
------------------------------------------------------------------------
Kategori: Uppkomst av brand
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Källare, Väggar
------------------------------------------------------------------------
Brandcell/-vägg, genomföring ej tätat. Genomföringar får inte 
försämra brandcellen/-väggens avskiljande funktion
------------------------------------------------------------------------
Åtgärdsförslag: Täta kabelgenomföringen med typgodkänt material 
och metod. Exempelvis med en typgodkänd brandskyddsmassa.
------------------------------------------------------------------------
Kategori: Spridning av brand
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Med vänlig hälsning
EQUIPMENT_OBJECT EQUIPMENT_OBJECT

Andreas Lindblom  


