
DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET

Brandsäkerhet i hemmet  
- för din trygghet

INFORMATION  
OCH RÅD FÖR  

ÖKAD TRYGGHET

Risken att drabbas av brand eller om-
komma i brand ökar med stigande ålder. 
Det kan till exempel bero på svårigheter 
att upptäcka en brand i tid eller att kunna 
agera om det börjar brinna.

För att öka din trygghet vill vi ge dig 
information och råd om vad du bör tänka 
på och vad du kan göra själv. Vi vill också 
visa vilka hjälpmedel som finns om du 
behöver förbättra ditt brandskydd.

Med rätt kunskap kan du hitta och åtgärda 
brandriskerna i ditt hem och på så sätt 
förhindra att olyckan inträffar.



MED FUNGERANDE BRANDVARNARE BLIR DU  
VARNAD TIDIGT. DET ÄR VIKTIGT ATT DU KAN  
UPPFATTA LARMET.

MED RÄTT UTRUSTNING KAN DU SLÄCKA EN  
MINDRE BRAND SJÄLV. DET ÄR VIKTIGT ATT DU 
VET HUR UTRUSTNINGEN ANVÄNDS.

FYRA VIKTIGA PUNKTER

BLI VARNAD I TID

Ha minst en brandvarnare centralt placerad  
på varje våningsplan, samt i eller intill varje 
rum där någon sover. I flerbo stadshus  
ansvarar fastighetsägaren för att minst en 
brandvarnare finns i bostaden, men hyres-
gästen ska se till att den fungerar. Testa din 
brandvarnare en gång i månaden samt vid 
längre bortavaro. 

Förutom den vanliga batteridrivna  
brandvarnaren finns det även:

Nätanslutna brandvarnare som drivs med  
el och därmed har högre driftsäkerhet.  
De har oftast också ett reservbatteri vid 
strömavbrott.

Seriekopplade brandvarnare där alla larmar 
sam tidigt, även om det bara är en som löst 
ut. Därmed ökar hörbarheten vilket kan 
vara bra om du bor i ett större hus.

1

2

3

4

OM DU INTE KAN SLÄCKA BRANDEN SJÄLV ÄR  
DET VIKTIGT ATT DU KAN UTRYMMA.

HITTA OCH ÅTGÄRDA BRANDRISKERNA.  
DETTA ÄR EXTRA VIKTIGT OM DU HAR SVÅRT  
ATT UTRYMMA. DET FINNS OCKSÅ HJÄLPMEDEL  
SOM KAN SÄTTAS IN I BOSTADEN FÖR ATT  
SKYDDA DIG.

Har du nedsatt syn eller hörsel finns  
det även: 

Brandvarnare kopplade till trygghetslarm 
som larmar larmcentralen, samt brand- 
varnare kopplade till blixtljus eller vibrator 
som du lägger under kudden eller madrassen.

Vibrationsplattan kan placeras under kudden.

HAR DU BRANDVARNARE? 

HAR DU MÖJLIGHET ATT SJÄLV ELLER  
MED HJÄLP AV NÅGON REGELBUN DET  
KONTROLLERA ATT BRANDVARNARNA 
FUNGERAR?

HÖR DU OM BRANDVARNARNA LARMAR?  
(BÅDE PÅ DAGEN OCH NÄR DU SOVER).



LARMA OCH SLÄCK

SÄTT DIG I SÄKERHET

Om olyckan är framme är det viktigt att 
ringa 112. De frågar var du ringer ifrån 
och vad som har hänt. En minneslapp 
vid telefonen med din adress och ditt 
telefonnummer kan underlätta vid en 
stressig situation.

Om det börjar brinna så försök att släcka 
branden själv, till exempel med en brandfilt 
eller en pulversläckare. Brinner det på spisen 
kan du även kväva branden med ett lock.

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder. 
Den kan till exempel användas för brinnande 
möbler, bränder i köket eller om det börjar 
brinna i någons kläder.

Dra ut filten. Lägg den bestämt över branden 
och tryck med händerna ovanpå filten för att 
kväva branden. En brandfilt som är 120x180 
cm rekommenderas.

Om det brinner och du inte kan släcka själv 
gäller det att kunna utrymma snabbt. På 
vägen ut är det viktigt att stänga innerdörrar 
och ytterdörren så att branden inte sprider sig.

Om du inte kan ta dig ut själv är det extra 
viktigt att du hittar brandriskerna och åtgärdar 
dem för att förhindra att olyckan inträffar.

Pulver är det mest effektiva släckmedlet och 
det är lätt att använda. Sikta mot lågans bas 
med en sve pande rörelse.

En pulversläckare på 6 kg med lägsta  
effektivitetsklass 43A 233B C rekommenderas. 
Har du nedsatt styrka eller rörlighet kan en 
mindre brandsläckare vara ett alternativ.

RÖK I TRAPPHUSET

Om det istället skulle brinna i trapphuset 
och du möts av rök när du öppnar dörren, 
stanna kvar i bostaden och ring 112. Varje 
lägenhet är en egen brandcell där du är trygg 
tills hjälpen är framme. Håll alltid trapphuset 
fritt från brännbart material för att skapa 
fria vägar.

KAN DU NÖDNUMRET? 

HAR DU BRANDFILT OCH HANDBRAND- 
SLÄCKARE?

VET DU HUR DU ANVÄNDER DESSA?

KAN DU UTRYMMA SJÄLV OM 
DET BRINNER? 



BRANDRISKER I HEMMET, ÅTGÄRDER OCH HJÄLPMEDEL

RÖKNING

Rökning är den vanligaste dödsbrandsorsaken. 
Om du röker är det viktigt att det finns säkra 
rutiner. Tänk på att inte röka i närheten av 
inredning som kan börja brinna. Rök aldrig 
i sängen. Använd stabila tän dare och askfat 
som står stadigt. Blöt askan innan du slänger 
den. Det finns särskilda brandförkläden för 
att förhindra brand i kläder.

MOBIL SPRINKLER

I de fall där det finns en tydlig brandrisk, till 
exempel vid sängrökning eller där det skett 
flera brandtillbud tidigare, kan en mobil 
sprinkler vara ett alternativ.

Sprinklern släcker eller begränsar branden 
med hjälp av vattendimma. Den kräver fast 
anslutning till elnätet och måste därför in-
stalleras av en behörig elektriker. Eftersom 
sprinklern endast skyddar en begränsad del 
av bostaden installeras den där brandrisken  
är som störst.

BRANDSÄKRA SÄNGKLÄDER, FILTAR OCH FÖRKLÄDEN

Många dödsbränder startar av att cigaretter 
eller levande ljus sätter eld på kläder, säng-
kläder eller stoppade möbler. Morgonrockar 

En mobil sprinkler installerad på väggen  
i vardagsrummet.

i fleece och natt linnen i nylon är exempel på 
kläder som lätt börjar brinna. För att skydda 
mot brand i soffor eller sängar finns flam-
skyddade madrasser, madrassöverdrag, säng-
kläder, kuddar, täcken och filt

LEVANDE LJUS

Lämna aldrig levande ljus obevakade. Se till 
att de är rätt placerade och använd stadiga 
ljusstakar i obrännbart material. Ta bort 
ljusdekorationer av textil eller plast innan du 
tänder ljusen.

SPISEN

Kontrollera alltid att spisen är avstängd när 
du går hemifrån eller går och lägger dig.  
Förvara inte papper, dukar eller andra bränn-
bara föremål i närheten av spisen. Rengör 
köksfläkt och filter regelbundet.

Den vanligaste brandorsaken i hemmen är 
glömd kastrull på spisen. Har detta hänt eller 
varit på väg att hända kan timer eller spis-
vakt vara en lösning. En timer bryter ström-
men efter en förbestämd tid. En spis vakt är 
en elektronisk utrustning som bevakar spisen 
och bryter strömmen vid risk för brand. Det 
finns även spisvakter med automatiska släck-
system.



ELEKTRONIK

Glödlampor kan bli varma och ska därför 
inte täckas över eller stå för nära brännbar 
inredning. Kontrollera att du använder rätt 
watt till rätt ljuskälla. Se till att din säng-
lampa står stadigt eller är ordentligt fast-
skru vad. Använd inte elektriska värmefiltar, 
madrassvär mare eller liknande när du ska 
sova, följ tillverkarens instruktioner. Ladda 
inte elektronisk utrustning i sängar, fåtöljer 
eller soffor.

Använd timer eller dra ut kontakten när du 
använt hushållsapparater. Håll rent bakom 
TV, vitvaror och tvätt maskin. Rengör tork-
tumlaren regelbundet.

ÖPPEN SPIS/KAKEL  UGN

Följ tillverkarens rekommen dationer för 
bränslemängd. Ha säkra rutiner för hur 
kakelugnen tänds och hur askan hanteras. 
Förvara askan i en plåthink, helst utomhus. 
Kontrollera att det inte ryker eller glöder.

VAR FINNS BRANDSKYDD ATT KÖPA?

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt 
finns hos de flesta butiker och stormarknader. 
För andra typer av brandskydd finns det sär-
skilda hjälpmedelsbutiker och webbutiker. 
Många försäkringsbolag kan ge bra tips om 
tillverkare och återförsäljare.

Kommun och Landsting kan också ge stöd 
för bo stadsanpassning och hjälpmedel som 
kompenserar för en nedsatt eller förlorad 
kroppslig funktion eller förmåga att klara ett 
vardagligt liv.


