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Brannvesenets
aller viktigste
råd!

Røykvarslere
Du må ha røykvarslere i hver etasje, stue, kjøkken og utenfor soverommene. Vi anbefaler å ha røykvarsler inne på
soverommet også.
Boligbranner som tar liv skjer
som regel om natten. Dersom
du har mange nok røykvarslere
som fungerer, får du og andre
i boligen mulighet til å komme
dere ut.

Plasseres i taket

Hvem har ansvar?

Det er eieren av boligen som
har ansvaret for å montere
røykvarsler.
De som bor der har ansvaret for
å teste røykvarsleren og skifte
batteri jevnlig.

En røykvarsler reagerer raskere
dersom den er montert i taket
og minst 50 cm fra veggen.
Reglene for røykvarslere er de
samme i hytter og hybler.
LYS OG VIBRERING

Hva slags røykvarsler?
Brannvesenet anbefaler optiske
røykvarslere som er seriekoblede.

Seriekoblede røykvarslere kan
kobles sammen uten ledning. Da
piper alle røykvarslerne dersom
det blir brann.

Mange av oss hører
dårlig. Da kan vi skaffe oss
hjelpemidler som blinker
eller vibrerer i tillegg til
å lage lyd. For eksempel
finnes det en spesiell klokke til å ha på armen som
vibrerer hvis røykvarsleren
piper.

Vedlikehold

Du bør teste batteriet i røykvarslerne minst en gang i måneden.
Det gjør du ved å trykke på
testknappen.

UNNGÅ BRANN!
Aldri la vaskemaskin og tørketrommel gå når du ikke er hjemme eller når du sover.

Batteriet bør du bytte en gang
i året eller oftere hvis batteriet
er dårlig. Når batteriet er dårlig
begynner røykvarsleren å lage
korte, svake pip.
Brannvesenet anbefaler at du
skifter ut røykvarslerne etter 10
år.

Bildet under: Det kan begynne å brenne under lading av telefoner, lesebrett, oppladbare leker og andre apparater som må lades. Derfor må du bare lade når du er
våken og tilstede. Innfør dette som en regel også på barnerommet - sammen med en
røykvarsler! Trekk alltid laderen ut av stikkontakten etter bruk.

Slokkeutstyr
Du må ha slokkeutstyr i boligen din – enten husbrannslange,
pulverapparat eller skumapparat. Slokkeutstyret må være lett
tilgjengelig.
Vi anbefaler at du har ett slokkeutstyr i hver etasje og i nærheten
av soverommene. Alle i boligen
må vite hvor slokkeutstyret
befinner seg og hvordan det
brukes.

Ansvar

Det er eier som har ansvaret for
å få slokkeutstyret på plass og at
det er i orden. De som bor der
må jevnlig sjekke at utstyret er i
orden.

Husbrannslange

Husbrannslangen skal være fastmontert til en kran og rekke til
alle rom i hele huset.

Du kontrollerer husbrannslangen
slik:
• undersøk om slangen tåler
vanntrykk uten å lekke
• sjekk at kranen fungerer
Du må ikke bruke vann på
branner i gryter og panner med
smør, olje eller annet fett. Slike
branner slokker du enklest ved
å legge på grytelokket, trekke
gryten bort fra platen og skru
den av.

Pulverapparat

Du kan bruke pulverapparat
(minimum 6 kilo) på alle typer
branner. Det er viktig at du er
klar over at apparatet blir tomt
på 10-20 sekunder.
Vedlikehold av pulverapparater
innebærer egenkontroll en gang
per kvartal:
• Sjekk at pilen på trykkmåleren på toppen av apparatet
står på det grønne feltet.
• Sjekk at plomberingen er
intakt og at det ikke er skader på apparatet.
• Sjekk at det ikke er noe i
slangen som tetter den, for
eksempel tyggegummi og
legoklosser.
• Snu apparatet på hodet noen
ganger til du kjenner/hører
at pulveret er løst og ikke har
klumpet/festet seg.
I tillegg til egenkontrollen skal
pulverapparater til kontroll hvert
femte år og på service hvert
tiende år. Dette må gjøres av
fagpersoner.

Bildene til venstre: Slokkespray, brannteppe og husbrannslange.

Skumapparat

Skumapparat på minst 9 liter
eller 6 liter med slokkeeffekt
21A er godkjent slokkemiddel.
Skumapparater skal til service
hvert femte år. Sertifisert fagperson skal utføre kontroll og
service.

ANDRE SLOKKEMIDLER
Disse produktene er ikke
godkjent som det eneste
slokkemiddel i en bolig,
men er fine å ha i tillegg:
Brannteppe kan brukes på
små branner i startfasen.
Ikke ta bort teppet før du er
sikker på at brannen er helt
slokket.
Slokkemiddel på sprayboks
kan brukes ved små branner og branntilløp. Boksen
er enkel å håndtere og lett
å bære med seg.

Gass i bolig
Propan har blitt veldig vanlig å bruke til grilling. Mange
bruker også gass til varmeovn, terrassevarmer og peis.
Gassgrill
Slik bruker du gassgrillen sikkert:
• Når du tar frem grillen om
våren, må du sjekke at slangen
er hel og uten sprekker. Gni
såpevann utvendig på slangen.
Det vil da boble ved eventuell
lekkasje. Bytt slange hver 3-5 år.
• La flasken stå oppreist ved siden av grillen, ikke stående eller
liggende under grillen.
• Skulle det oppstå brann: Steng
ventilen!

Oppbevaring av gass
Det er tillatt å oppbevare 2 stykker 11 kg gassbeholdere i hjemmet, men ikke i kjelleren eller på
loftet. Gassflasker må heller ikke
stå på steder hvor det kan bli veldig varmt, slik som i en solvegg, i
en bil en varm sommerdag eller i
en uisolert bod.
I borettslag og sameier må beboerne avklare med styret om
hvilke retningslinjer som gjelder
for oppbevaring av gass i bolig.

Du må ikke plassere gassflasken under grillen. Dryppende fett fra maten kan antenne flasken, slik som det
har skjedd med flasken til høyre.

Rømningsveier
Du må sørge for gode
rømningsmuligheter ved
boligbrann!
Mange har omkommet mens
de har forsøkt å rømme gjennom rom med mye røyk. Røyken er veldig giftig.
Dersom det begynner å brenne,
må du lukke alle dører og vinduer. Du må ha gode rutiner og
vite hvordan rømningsveiene
dine fungerer og skal brukes.
Du må ha fri rømningsvei!
Rømningsveier skal ikke brukes
som lagringsplass for barnevogner, møbler og rot. Sørg for
at rømningsveiene er fri!

UNNGÅ BRANN!
40 % av branner i Norge
har elektrisk årsak.
Sørg for at du har nok
faste stikkontakter slik at
du unngår å bruke skjøteledninger.
Sjekk at skjøteledninger
og stikkontakter ikke er
unormalt varme.
Trekk alltid ut støpselet av
elektriske småapparater
etter bruk, slik som kaffetrakter og vannkoker. Eller
du kan montere en timer.
Ikke blokker rømningsveien med møbler eller
rot. Ikke bruk rømingsveien din til oppbevaring
av brennbare saker.

Lær nødnummeret til
brannvesenet utenat!
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