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Skaffa brandvarnare och brandredskap 
Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. 

Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand. Därför 

arbetar Räddningsverket för att det i varje bostad ska finnas både brandvarnare 

och brandredskap. På bara några minuter kan ett rum bli fyll t av giftig rök och i 

värsta fall övertänt. Så snabbt kan inte räddningstjänsten vara på plats. 

Åren 2001-2006 omkom 503 personer i bostadsbränder; 55 procent i 

flerbostadshus och 45 procent i villor, radhus och fritidshus. Ofta ligger 
rökning och alkoholförtäring bakom dödsbränderna. Många av dem som 

omkommer kunde ha överlevt om de haft brandvarnare. 

Brandvarnare ger dig och din familj en chans att vakna i tid och hinna ut innan 

det är för sent. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. 

En brandvarnare kan ge dig den extraminut du behöver för att rädda livet, varna 

andra och börja släcka branden. Med brandsläckare kan du själv släcka en 

mindre brand och rädda ditt hem. 



Test och underhåll 
Testa brandvarnaren regelbundet så att du vet att den fungerar. Innan batteriet är 

slut ger brandvarnaren ifrån sig korta signaler. Vanliga batterier räcker normalt 

ett år. Det finns brandvarnare med inbyggda batterier som håller 8-10 år, det v i l l 

säga lika länge som brandvarnaren. 

GÖR SÅ HÄR NÄR DU TESTAR OCH SKÖTER BRANDVARNAREN 

• Säkerställ att brandvarnaren fungerar: 
- när du har satt upp den. 
- med jämna mellanrum. 
- när du har varit bortrest. 

• Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen. 

• Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel till 1 :a 
advent. Dammsug och torka av den på utsidan. 

Vad säger lagen? 
Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § "Ägare eller nyttjanderättshavare 

av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla 

utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 

olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 

brand och för att hindra eller begränsa skador ti l l följd av brand." 

Lagtexten tolkas på följande sätt i Räddningsverkets allmänna råd och 

kommentarer om brandvarnare i bostäder (2007:1): "Varje byggnad som är 

avsedd att användas som stadigvarande eller tillfällig bostad bör vara försedd 

med tillräckligt antal fast installerade och fungerande brandvarnare eller mot

svarande anordningar för tidig varning vid brand." 



Rädda, larma, släck 
Brandsläckaren ska vara lättåtkomlig. Placera den i hallen intill ytterdörren. Då 

kan du först sätta dig och familjen i säkerhet och sedan komma åt släckaren om 

det är möjligt för dig att släcka branden. 

Tjuter brandvarnaren ska du genast kontrollera var det brinner. Rör det sig om 

en liten, begränsad brand, ti l l exempel i en fåtölj , i TV:n eller på spisen, kan du 

själv släcka med din handbrandsläckare. Varna och rädda dem som är i fara och 

lämna genast bostaden om branden är för stor för att du själv ska kunna göra 

något. Stäng alla dörrar bakom dig. Då tar det längre tid för branden att sprida 

sig. Ring 112. 



GÖR SÅ HÄR VID LARM OCH BRAND 

BRANDVARNAREN TJUTER: 

• Kontrollera om det brinner. 

DET BRINNER: 

• Rädda dig själv och andra i din närhet. 

• Varna dem som är i fara. 

• Ring 112 och larma räddningstjänsten. 
(SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt? 
Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?) 

• Släck branden om det är möjligt. 

UTRYMNING: 

• Försök att stänga inne branden så att brand- och rökspridningen 
går långsammare. 

• Välj säkraste vägen ut. Röken kommer snabbt och stiger uppåt. 
Därför måste du ner under röken. Nära golvet går det lättare att 
andas och du kan se och orientera dig bättre. Undvik rökfyllda 
rum och trapphus. 

• Känn på dörren. Kommer du till en stängd dörr ska du känna 
efter om den är varm. Är den varm brinner det antagligen på 
andra sidan. Öppna inte! Välj en annan väg! 

• Möt räddningstjänsten och berätta: 
- var det brinner. 
- brandens omfattning. 
- om det finns någon kvar i huset. 

BRANDVARNAREN TJUTER MEN DU 
KAN INTE UPPTÄCKA NÅGON BRAND: 

• Undersök vad som orsakade larmet. Matlagning? Rökning? 

• Kontrollera brandvarnarens batteri. Byt batteri om det behövs. 

• Rengör brandvarnaren. 

• Sätt tillbaka brandvarnaren i taket och testa att den fungerar. 



Placera brandvarnaren där den gör mest nytta 
Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan. Avståndet mellan 

två brandvarnare ska inte vara mer än 12 meter. Brandvarnare bevakar ca 60 m 2 

och ska placeras i taket, nära sovrum. Då känner de av röken från andra rum och 

varningssignalen väcker dem som sover. 

Det finns system med flera brandvarnare som kan kopplas samman så att de 

varnar samtidigt vid rökutveckling. Det finns också nätanslutna brandvarnare. 

För hörselskadade finns speciella brandvarnare som sänder ut vibrationer, låga 

ljudfrekvenser, blixtljus etc. Hos Hörselskadades Riksförbund 

www.hrf.se finns mer information om hjälpmedel för brandvarning. 

GÖR SÅ HÄR NÄR DU PLACERAR UT BRANDVARNARE 

• Placera brandvarnarna i taket och minst 50 cm från vägg. 

• Sätt brandvarnare utanför sovrummen. 

• Bor du i ett hus med flera våningar bör du ha minst 
en brandvarnare på varje plan. Varm rök stiger uppåt. 
Placera därför en brandvarnare högst upp i taket ovanför trappan. 

• Sätt brandvarnarna så att de inte orsakar onödiga larm, 
till exempel vid matlagning. 

TÄNK PÅ! 

• Stängda dörrar kan hindra röken från att nå brandvarnaren. 

• Luft från ventiler och takfläktar kan blåsa bort röken från 
brandvarnaren så att larmet fördröjs. 
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det börjar brinna? 

Kom ihåg! 
- Skaffa brandvarnare och handbrandsläckare. 

- Placera brandvarnaren i taket. 

- Testa brandvarnaren regelbundet. 

- Ta med resebrandvarnare på resan. 

Lämpliga brandredskap i bostaden 
Räddningsverket rekommenderar en godkänd handbrandsläckare enligt 

SS E N 3-7 med minst sex kilo pulver, effektivitetsklass 43A 233B C. 

Pulverbrandsläckare kan användas ti l l alla typer av bränder i fibrösa material, 

plast, brännbar vätska, brännbar gas, elektronik med mera. Pulvret släcker 

branden snabbt och är lätt att använda. Släckaren är relativt underhållsfri om 

den förvaras inomhus. 

En brandfilt är ett bra komplement ti l l handbrandsläckaren. Brand på spisen 

och åtkomliga små bränder på horisontella ytor släcks effektivt med filten. 

LÄS MER OM BRANDVARNARE OCH BRANDSLÄCKARE 

Räddningsverket: www.raddningsverket.se 

Skyddsnätet: www.skyddsnatet.se 

Svenska brandskyddsföreningen: www.svbf.se 

Hörselskadades Riksförbund: www.hrf.se 

Räddningsverket, 651 80 Karlstad 
Tel 054-13 50 00, fax 054-13 56 00 

www.raddningsverket.se 

Beställningsnummer R00-295/07 
Tel 054-13 57 10, fax 054-13 56 05 



Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. 

I regel är det slarv som förorsakar brand men 

även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom 

ihåg att det alltid är lättare att förebygga än 

att släcka brand. 

B R A N D O R S A K E R I H E M M E T 

ELFEL 

I våra hem finns elapparater av alla slag. Dessa apparater kan ge 

upphov til l brand på grund av att de överhettas eller används fel

aktigt. Om du känner misstänkta lukter eller hör ljud från elsyste

met kan det vara bra att kontakta en elektriker. När ledningar och 

elapparater ska lagas är det alltid bäst om arbetet utförs av en fack

man. I övrigt är det ganska rutinartade åtgärder som behövs för att 

förebygga elbränder. Stäng alltid av TV:n med strömbrytaren, låt 

inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hem

ifrån eller när du sover. 

Torka aldrig kläder på element eller bastuaggregat. Ta för vana 

att dra ut stickkontakten när du använt brödrost och strykjärn. 

Installera gärna en jordfelsbrytare. 

L E V A N D E LJUS O C H ÖPPEN ELD 
Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder i våra hem. Ställ 

inte ljusen för nära gardiner eller på TV:n. Använd ljusstakar av 

"bra material" t.ex. keramik, glas eller plåt. Använd inte träljus

stakar. Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck 

först! 

Barn har i alla tider varit nyfikna på eld. Det är därför viktigt att 

barn lär sig att handskas med eld på ett naturligt sätt. Försök aldrig 

att skrämma ett barn för eld - det ökar bara nyfikenheten. Lämna 

aldrig barn ensamma med levande ljus eller öppen eld. 

RÖKNING 
Rökning är den vanligaste orsaken vid brand med dödlig utgång. 

Det är inte bara i sängen det är förenat med livsfara att röka. Det är 

l ika farligt att somna från cigaretten i en fåtölj eller soffa. En 

annan viktig sak är att blöta innehållet i askkoppen innan den 

töms. 

KÖKET K A N V A R A E N B R A N D F A R A 
Många bränder börjar på spisen. Torrkokning är en vanlig brand

orsak. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög, lik

som stearin. Lämna därför inte något kokande på spisen när du går 

ut från köket. 

En timer som bryter strömmen till spis och kaffebryggare kan 

vara bra att installera. Att dessutom försöka hålla köksfläkten så 

ren som möjligt är ett bra sätt att minska brandfaran i köket. Fett 

och sot brinner nämligen väldigt lätt. 

B R A N D F A R L I G A V A R O R 
Mycket brandfarliga vätskor är bensin, T-sprit, fotogen och tänd-

vätska. Förvara dessa vätskor i lämpliga kärl och på ställen som 

barn inte kommer åt. 

Tänd grillen eller liknande med tändvätska.Använd aldrig 

bensin eller T-sprit. 

Släng aldrig en sprayflaska på öppen eld. Den kan explodera 

med kraft! 

Gasol är en mycket brandfarlig gas och därför är hanteringen 

av gasol mycket viktig. Stäng av ventilen på gasolflaskan när 

gasen inte används. Om du har gasol i båten eller husvagnen är det 

viktigt att kontrollera kopplingar, ventiler och slangar ofta så att 

de inte är skadade. 

A N L A G D A BRÄNDER 
Bostadsområden drabbas ofta av anlagda bränder. Det bästa sättet 

att förhindra detta är att inte förvara brännbart material i trapphus 

eller på andra lättillgängliga platser. Detär också viktigt att hålla 

vind, källare och garage låsta och se till att belysningen fungerar. 

Detta är åtgärder som försvårar för brandanläggaren. 

Svenska Brandskyddsföreningen 
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V i d brand är det röken som är farligast och som orsakar dödsfall. 

Skaffa därför en brandvarnare som reagerar på den livsfarliga 

röken och väcker dig. Kontrollera brandvarnaren regelbundet 

genom att trycka in testknappen. Du kan läsa mer i SBF:s goda 

råd-blad "Brandvarnare i bostäder". 

HANDBRANDSLÄCKARE 
En handbrandsläckare är bra att ha för att så snabbt som möjligt 

påbörja släckning. A l l a i familjen ska känna till hur släckaren fun

gerar och var den är placerad. Du kan läsa mer i SBF:s goda råd

blad "Välj rätt handbrandsläckare". 

U T R Y M N I N G S P L Å N 

Gör en utrymningsplan och låt barnen vara med i planeringen. Om 

möjligt - se t i l l att du har minst två utrymnings vägar för alla i 

familjen. Se ti l l att man kan ta sig ut om det börjar brinna i lägen

heten. Lås därför inte med sjutillhållarlås från insidan! Sätt upp 

utrymningsplanen där alla ser den och bestäm en samlingsplats 

utanför huset. Förbättra utrymningsmöjl igheterna i småhus 

genom att till exempel installera en särskild stege för utrymning. 

Check l i s ta - Ä r dit t hem säkert? 

• Ta bort brännbart material som ligger i 

spisens omedelbara närhet. 

• Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren 

och brödrosten. Installera gärna en timer! 

• Se till att glödlamporna har rätt Watt-antal 

och att inga skarvsladdar kommer i kläm. 

• Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och 

skruva åt lösa. 

• Ha inga handdukar eller annat brännbart 

material liggande på elelement förtorkning. 

• Släck levande ljus när du lämnar rummet. 

• Om säkringarna ofta går sönder-kontakta 

elektriker för felsökning. 

• Dra ur el- och antennsladd tillTVin 

vid åskväder 

• Se till attTV:n står fritt och luftigt. 

• Ta bort duk, stearinljus eller annat påTV:n 

som kan orsaka brand. 

• Är köksfläkten rengjord? 

• Finns brandvarnare och fungerar den? 

• Finns handbrandsläckare i bostaden? 

• Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox. 

• Se till att ljusstakar står fritt från gardiner 

och dylikt och att de harobrännbara 

dekorationer. 

• Installera jordfelsbrytare. 

O M DET BRINNER - RING ALLTID I 12 
Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning 

hjälper vi människor företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se 

Svenska SLUK Brandskyddsföreningen 
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