
Er boligen din godt nok sikret mot 
brann? 

Sammen unngår vi ulykker og branner! Det skal ofte lite til for å hindre eller 
stoppe en brann. Prøv vår sjekkliste og bidra du også: 

1. Sjekk at du har røykvarslere og at de fungerer. Husk: det er minimum 
en per etasje som gjelder. I tillegg er det lurt å ha inne på soverom, 
særlig hvis man sover med lukket dør. Støvsug dem gjerne og gi dem 
nytt batteri hvis de trenger det.

2. Sjekk rømningsveiene dine.  Se til at dere kan komme ut fra alle etasjer 
og hvis du har brannstige så kan det være lurt å prøve ut hvordan, og 
ikke minst, at den fungerer.

3. Finn frem slokkeapparatet ditt. Ta deg tid til å læse infoen om hva du 
har for type og hva den skal brukes til. Hvis du eier et pulverapparat så 
snu det opp ned noen ganger, så unngår du at den klumper seg.  Sjekk 
så at den ikke er for gammel, at sprinten sitter i og at pila står på grønt. 
Hvis du har husbrannslange kan det være lurt å dra den ut og prøve at 
den fungerer opp i f.eks. en bøtte

4. Vask filteret i avtrekksvifta over komfyren. De fleste klarer en vask i 
oppvaskmaskinen. 

5. Rens lofilteret i tørketrommelen. Det tar deg 30 sekunder og bør gjøres 
hver gang du tar den i bruk. 

6. Rens opp i gamle skjøteledninger. Unngå skjøteledning i skjøteledning.

7. Unngå å lade ting om natten. Nå har du all tid i verden til å lade ting 
forsvarlig. Mens du er i gang, så kan du godt prøve å kun vaske klær på 
dagtid også. Unngår vi disse maskinene på natten så sover vi alle bedre.

8. Kutt røyken! I hvert fall innendørs. Visste du at røyking er den største 
enkeltårsaken til dødsbranner i Norge?

9. Prate med hele familien om brann og hold gjerne en brannøvelse. Det 
man øver på blir man god på. Husk å avtale en møteplass hvis dere er 
flere i husstanden. 

Flere gode tips for de voksne finner du på www.sikkerhverdag.no/brann
Til de mindre barnene anbefaler vi https://brannbamsen.no/
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