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Beskrivning

(1)



Nr Ja Nej Anteckningar

4 Byggnadsmaterial tak, väggar och 
golv - brandklass E130?

5 Dörrar och portar - brandklass 
E130?

6 Godkända låsanordningar - dörrar 
enligt SSF:s rekommendationer?

7 Någon annan som har nyckel?

8 Godkända låsanordningar- fönster 
enligt SSF:s rekommendationer?

9 Finns galler/skyddsfilm på samtliga 
fönster?

10 Finns larm för garaget? Fabrikat 
och typ?

11 Finns planritning/skiss över 
garaget?

12 Är garaget inrett med verkstad?

PUNKT 2 
Foton på garageinfart, samtliga dörrar och fönster, allmänna översikts-
bilder av garaget, fordonsplacering, släckutrustning, vattenutkastare 
och brunn, larmutrustning, förvaring av oljor (inkl spill), sopförvaring, 
elektriska apparater (t.ex. svarv, kompressor, etc.) övriga utrymmen i, 
och i anslutning till garaget). 

PUNKT 3 
Det ska finnas dokumenterade säkerhetsanvisningar som är kända för 
fordonsägarna.

MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2) 

Nr Ja Nej Anteckningar

1 Bifogas ritning på garaget?

2 Bifogas foton på garaget?

3 Tagit del av säkerhetsanvisningar?

MHRF krav, se nedan. 

MHRF krav, se nedan. 

BYGGNAD OCH LÅSANORDNINGAR 

MHRF krav, se nedan. 

Tak/väggar/golv

MHRF krav, se nedan. 

(En enkel gardin kan monteras för insynsskydd) 

PUNKT 6 
Godkänd låsenhet, bestående av godkänd låskista, dubbelcylinderlås 
/ tillhållarlås/hakregel och slutbläck. Dörrförstärkningsbehör: Bakkants-
säkring av utåtgående dörr och port. Pardörr med hävarmskantregel 
eller låsbar spanjolett. Svaga ytterdörrar ska i Skyddsklass 2 dessutom 
förstärkas med minst 1 mm stålplåt alternativt med 12 mm plywood på 
ena sidan. 
Takskjutport : Porten ska, oavsett elektronisk manövrering och spärr-
ning, låsas på något av följande:
• Invändigt fabriksmonterat lås bestående av en skjutregel som spärras 

av ett cylinderlås. 
• Hänglås certifierad enligt SSF:s norm för hänglås, klass 3/grade 4 

monterade i gejderskenan. Breda portar förses med hänglås i båda 
skenorna. 

• Invändigt monterade hänglåsbeslag med hänglås certifierade enligt 
SSF:s norm för hänglås, klass 3/grade 4 

PUNKT 8 
Öppningsbart fönster vars nedre kant är beläget lägre än 4 m till mark-
plan ska vara låsta. Låsning ska ske med fönsterlås certifierade enligt 
SS 3620, klass A, alternativt hänglås certifierade enligt SSF:s norm för 
hänglås, klass I/ grade 2. Ett bättre alternativ , ej krav i skyddsklass 2, 
stålgaller (maskvidd på galler max 150x300 mm) eller laminerat glas 
eller polykarbonatskiva. 
PUNKT 9 
Fönster ska vara insynsskyddade. 

MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2) 

(2)



Nr Ja Nej Anteckningar

24 Finns vattenutkastare? Antal?

25 Finns golvbrunn? Antal?

26 Finns belysning? Vilken typ?

27 Finns andra elektriska  
apparater?

28 Finns 380 V-uttag? Ämnat till?

29 Behöver elsystemet åtgärdas?

30 Förvaras sopor? Hur?

31 Förvaras annat som inte hör till 
fordonet (bra-att-ha-prylar)?

BRANDFÖREBYGGANDEÅTGÄRDER

13 Finns handbrandsläckare?  
Typ och antal?

14 Finns rökdetektorer? Antal?

15 Finns sprinklersystem?

16 Är det tillåtet med heta arbeten?

17 Utförs andra arbeten?

18 Förvaras extra drivmedel?

19 Förvaras oljor och andra  
petrokemiska produkter? Hur?

20 Förvaras spillolja? Hur mycket?

21 Rökning tillåten?

22 Finns utrymningsvägar?

23 Fläktdrivet ventilationssystem? 
Automatisk avstängning  
vid brand?

MHRF krav, se nedan. 

MHRF krav, se nedan. 

PUNKT 13 
En 6 kg handbrandsläckare (ABC) per 10-15 fordon ska finnas. 

PUNKT 16 
”Heta arbeten” får inte förekomma annat än på anvisad plats och under 
kontrollerade former.

MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2) 

EL, VATTEN OCH ÖVRIGA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Nr Ja Nej Anteckningar



PUNKT 32 
Det ska finnas minst en 2 kg hand brandsläckare (ABC) per MHRF-för-
säkrat fordon. 

PUNKT 33 
Batterifrånskiljaren bör vara av metall med ett förzinkat hus och löstag-
bart förzinkat vred med en belastningstålighet på l00A under kontinuerlig 
drift samt 500A under 5 sekunder. 

MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2) 

FORDON

32 Finns handbrandsläckare?

33 Finns batterifrånskiljare?

34 Finns dold kretsströmbrytare?

35 Finns fordonslarm?

36 Används fordonskapell?

PLANERADE FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Beskrivning

UNDERSKRIFT FÖRSÄKRINGSTAGARE 

GODKÄNNES AV MHRF Ja

Nej

MHRF krav, se nedan. 

MHRF krav, se nedan. 

Ort och datum Namn

(4)
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