TRYGG I HJEMMET
– EN INFORMASJONSBROSJYRE FRA BRANNVESENET –

BRANNSIKKERHET I HJEMMET
De fleste boligbranner skyldes uforsiktig bruk av åpen
ild eller elektriske artikler. Hvordan er brann
sikkerheten hjemme hos deg?
RØYKVARSLER

Alle boliger skal ha røykvarslere. Det
skal være minst en røykvarsler i hver
etasje, som skal dekke kjøkken, stue,
sone utenfor soverom og sone
utenfor teknisk rom.
Alarmen skal høres tydelig på
oppholdsrom og soverom når dørene
mellom rommene er lukket.
Vi anbefaler sterkt å ha røykvarsler
også på soverom.
Vi anbefaler seriekoblede
røykvarslere, hvor alle varslerne
begynner å pipe dersom en av dem
blir utløst.
Test røykvarsleren jevnlig. Bytt
batteri en gang i året eller monter
varslere med 5- eller 10-årsbatteri.
Røykvarslere har en best-før-dato,
og bør byttes ut etter 8-10 år.

RØMNINGSVEIER

Alle boliger skal ha minst én
rømningsvei som fører direkte ut til
det fri.
Boliger med flere bebodde etasjer
må ha alternative rømningsveieri
tillegg. Dette kan være vindu,
balkong, brannstige eller utvendig
trapp.

Gjør deg kjent med og test
rømningsveiene i boligen. Pass på at
det ikke ligger ting i veien som kan
være til hinder for rømning.

SLUKKEMIDDEL

Alle boliger skal ha enten en hus
brannslange eller et brannslukningsapparat som inneholder minst 6 kilo
pulver eller
6 liter skum.
Slukkeapparat plasseres lett
tilgjengelig, helst i eller i nærheten
av soverom.
Sett deg inn i hvordan slukkeutstyret
fungerer, og sørg for jevnlig
vedlikehold.

HVORDAN BRANNSIKRE BOLIGEN?

Branner skyldes oftest menneskelige feil. Her er noen
tips som kan gjøre hjemmet ditt litt tryggere.

KOMFYRVAKT

Komfyren er den desidert største
årsaken til boligbrann. Det er fort
gjort å glemme eller sovne fra en
kjele på kokeplaten. Vær alltid til
stede når du koker eller steiker mat.
Vi anbefaler alle å installere komfyr
vakt, som kobler ut strømmen når
det blir farlig varmt på platene.
Siden 2010 har komfyrvakt vært
påbudt i nye boliger.

TIMERE

Vi anbefaler å installere timere på
vannkoker og kaffetrakter, som
kobler ut de elektriske apparatene
etter en viss tid.

RENGJØR KJØKKENVIFTA

Ikke utsett deg selv for fare ved å
prøve å slukke brann. Prøv å slukke
kun dersom du samtidig har en trygg
vei ut av bygningen.

Rengjør filteret i kjøkkenvifta med
jevne mellomrom. Ansamlinger av
fett kan utvikle seg til en stor brann.

BRANNØVELSE

Et brannteppe kan være en god
tilleggssikkerhet, men kan ikke
erstatte brannslukningsapparat eller
husbrannslange.

Øvelse gjør mester, også når det
gjelder hvordan man skal opptre ved
brann. Vi anbefaler alle å ha brann
øvelse hjemme en til to ganger i året.
Tenk gjennom hvilke rømningsveier
du har, og avtal et fast møtested for
alle beboerene i husstanden.

BRANNTEPPE

Brannteppe kan brukes til å kvele
mindre branntilløp, for eksempel på
komfyren, et veltet stearinlys eller i
klær.

EL-SJEKK

Feil ved elektrisk anlegg og utstyr er
en vanlig brannårsak. Derfor
anbefaler vi en enkel egensjekk av
det elektriske anlegget med jevne
mellomrom. Faretegn kan være
sikringer som ofte går, lys som
flimrer, svidde støpsel og brennelukt.
Det anbefales en el-kontroll hvert 5.
år, utført av en elektriker som er
sertifisert for å utføres slikt arbeid.

IKKE LAD NÅR DU SOVER

Bruk elektriske apparater som
oppvaskmaskin, vaskemaskin og
tørketrommel kun når du er våken og
til stede. Det samme gjelder ved
lading av mobiltelefon, nettbrett og
liknende.

ALKOHOL OG RØYKING

Vær forsiktig med alkohol og røyk.
Røyking er en viktig årsak til døds
branner, og alkohol finnes i blodet til
halvparten av alle som omkommer i
brann. Ikke røyk på senga, og ikke lag
varm mat når du er ruspåvirket.

LED-LYS

Gå aldri gå fra et brennende stearin
lys. Det finnes i dag mange naturtro
LED-lys som er mye tryggere i bruk.

RIKTIG VEDFYRING

Bruker du vedovn hjemme? Husk å
fyre med tørr ved, og bruk god trekk
ved opptenning.

FUNGERENDE
RØYKVARSLER REDDER LIV!

Har du spørsmål om brannsikkerhet og om hvordan du best skal
sikre hjemmet ditt?
Ta gjerne kontakt med Rogaland brann og redning IKS for en
uformell og gratis prat.
E-post: trygghjemme@rogbr.no
Telefon: 51 50 22 00
Be om å få snakke med noen som jobber i seksjon Trygg hjemme.
Er du bekymret for din egen eller andres brannsikkerhet?
Uansett hvem eller hva bekymringen gjelder, ønsker
brannvesenet å høre fra deg.
Meld din bekymring på branntips.no
For mer informasjon:
www.rogbr.no

