
Brannsikkert hjem
Ti råd for å unngå brann og gjøre konsekvensene mindre hvis det likevel brenner.



1 Pass på mens du lager mat på komfyren
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Vær forsiktig med åpen ild og aske

Se etter faresignaler i det elektriske anlegget

Lade med fornuft

Svært mange branner starter på komfyren. Vær alltid 
våken, edru og til stede mens du koker og steker.  
Demp varmen om du blir avbrutt i matlagingen.  
Hold brennbare ting i trygg avstand fra kokeplatene.

Pass nøye på levende lys og annen åpen ild. Fyr kun 
med tørr ved for å forebygge pipebrann. Legg til rette 
for brannsikker bruk av sigaretter om det er noen som 
røyker. Oppbevar aske i ubrennbar beholder utendørs i 
minst to-tre dager før du kaster det i bosset.

Sjekk sikringsskap, ledninger, kontakter, brytere,  
belysning og annet fastmontert elanlegg. Tilkall elektriker 
om du oppdager svimerker, svilukt, uvanlige lyder eller 
har sikringer som går ofte. Vær ikke hobbyelektriker. 
Unngå overdreven bruk av skjøteledninger.

Unngå lading av mobiler, datamaskiner og annen små- 
elektronikk mens du sover. Det samme gjelder elsykler, 
elsparkesykler og lignende. Pass på at ladere, batteri 
og elektronikk ikke tildekkes og overopphetes. Bruk ikke 
ladere og batterier med synlige skader.

Bruk vaskemaskiner og varmeovner trygt
Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler bør 
kun brukes mens du er våken og til stede i boligen. 
Elektriske varmeovner må ikke tildekkes eller brukes til 
f.eks. tørking av tøy.
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Ha slokkeutstyr lett tilgjengelig

Sørg for å ha tilstrekkelig med røykvarslere

Vurder behovet for ekstra sikkerhetsutstyr

Du skal ha brannalarmanlegg eller minst én røykvarsler 
per etasje. Vi anbefaler røykvarslere i alle oppholds- og 
soverom, og i tillegg i gang/trapp nær tekniske rom. 
Røykvarslere bør være sammenkoblet slik at alle varsler 
samtidig. Test jevnlig og bytt batteri ved behov.

Du skal ha minst ett slokkeapparat eller én husbrann- 
slange som rekker til alle rom. Ha gjerne slokkeapparat 
i eller nær soverommet i tillegg. Sett deg inn i hvordan 
det brukes, og følg anbefalinger for vedlikehold. Supplér 
gjerne med brannteppe og slokkespray.

Tenk gjennom om det er andre ting som kan hjelpe deg, 
f.eks. brannstiger fra 2. eller 3. etasje, røykvarslere 
med talevarsling, lys eller vibrasjon, og komfyrvakt som 
varsler og bryter strømmen til komfyren om varmen blir 
farefull høy.

Bruk 20/20-regelen ved brannskade: 
Kjøl ned brannskaden i minst 20 minutter 
med vann som holder ca. 20 grader °C.  
Ring medisinsk nødnummer 113 ved 
mistanke om alvorlig skade.10

Legg til rette for trygg rømning
Tenk nøye gjennom hvilke muligheter du har til å 
komme deg ut fra ulike rom i en nødssituasjon. Sjekk 
sikkerhverdag.no for informasjon om hva som kreves av 
rømningsveier der du bor. Avtal en felles møteplass ute i 
tilfelle brann. Gjennomfør brannøvelse hjemme. 

Førstehjelp ved brannskade

2020/



Finn oss:
aabv.no 
/alesundbrannvesen  
@alesundbrannvesen 
alesundbv 
@MogR110Sentral
brannvesenet@aabv.no

Bekymret for brannsikkerheten?
Er du bekymret for brannsikkerheten hos deg selv, 
noen du kjenner eller i et lokale du har vært innom? 
Tips oss via branntips.no, så følger vi opp saken 
med egne undersøkelser, informasjon, veiledning, 
montering av røykvarslere, rydding av rømnings- 
veier, varsling av andre etater eller andre tiltak. 
Alle bekymringsmeldinger behandles konfidensielt. 
Takk for at du hjelper oss med å forebygge brann!

Hvis det brenner:

Branntips 
.no

Redde ut alle som er i fare

Slokke dersom det er mulig

Varsle nødnummer 110

Redd deg selv og andre som er i umiddelbar fare vekk fra brannen og ut av  
bygningen. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brann og røyk inne. 

Ring 1-1-0. Fortell hvem du er, hvor du er og hva som 
skjer. Oppgi om det er mennesker som er i umiddelbar 
fare. Varsle naboer og andre som kan hjelpe å ta vare 
på evakuerte. Ta imot brannvesenet når de ankommer.  

Hvis brannen ikke er for stor, kan du forsøke å slokke 
med husbrannslange eller slokkeapparat. Utsett deg ikke 
for unødvendig fare. Husk at røyken er svært giftig!

Riktig rekkefølge på disse punktene kan variere fra situasjon til situasjon. 
Du må selv avgjøre hva du skal gjøre ut fra hvordan du oppfatter hendelsen.
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