
Om det brinner i min bostad
Om det skulle inträffa en brand i eller i anslutning till bostaden är det viktigt att man agerar rådigt 
för att kunna rädda liv samt begränsa skador.

En förutsättning för att kunna rädda sitt liv och övriga familjemedlemmars liv är naturligtvis 
brandvarnaren.

Om ni vaknar på natten 

av brandvarnaren är det viktigast att i första hand utrymma bostaden om det är kraftig 
rökutveckling. Om man finner det möjligt, kontrollera att övriga i bostaden har uppmärksammat 
brandvarnaren eller röken. Väck dem, utrym och larma räddningstjänsten, telefon: 112.

Bedömer ni att röken inte är så besvärande

försök lokalisera branden och stäng dörren till aktuellt utrymme. Utrym bostaden. Är röken och 
hettan besvärande, försök krypa eller hålla en låg ställning under utrymning och eventuella 
släckförsök. Vid golvet finns alltid friskt syre att andas och värmen är mycket lägre vid golvet.

Om ni bedömer att ni kan släcka branden, gör ett försök. Om ej, stäng dörren till brandutrymmet 
och utrym bostaden. Har man inget bra släckredskap kan det hjälpa att slänga över våta handdukar 
eller en tjock trasmatta för att dämpa och kväva elden.

Börjar det brinna i till exempel TV:n

eller annan elektrisk armatur är det första man skall göra: -Dra ur kontakten! Täck över med till 
exempel mattan och få ut TV:n ur bostaden, till uteplatsen eller stäng in den i ett mindre utrymme. 
Har ni handbrandsläckare med pulver eller skum, kan givetvis den användas. Larma 
räddningstjänsten.

Börjar det brinna när du steker på spisen, friterar eller på annat sätt hettar upp olja, fett eller stearin. 
Lägg på locket! så kväver du branden. Använd absolut inte vatten!

Börjar det brinna i soffan, sängen eller annan lös inredning, försök kväva branden eller använd 
vatten för att kyla. Riv ner och trampa på eventuellt brinnande gardiner. Begränsa branden genom 
att stänga branden till utrymmet om du inte lyckas att släcka branden.

Är bostaden belägen i ett flervåningshus

med gemensamt trapphus, är det viktigt att försöka förhindra att rök fyller trapphuset, då detta är 
gemensam utrymningsväg för samtliga boende i fastigheten (det är därför man inte tillåter förvaring 
av brännbara material i trapphus). Brinner det i er lägenhet, handla enligt ovan. Kom ihåg att stänga 
till lägenhetsdörren när ni lämnar bostaden!
Brinner det i en grannes lägenhet behöver ni inte utrymma i första läget. Upptäcker ni att det brinner 
hos er granne, försök ringa på eller ringa via telefonen. Larma räddningstjänsten. Avvakta i er 
lägenhet så länge som det inte läcker in mycket rök i er bostad. Behåll er dörr stängd, 
byggnadstekniskt står väggar och konstruktionen i övrigt emot brand i 60 minuter. 


	Om det brinner i min bostad
	Om ni vaknar på natten
	Bedömer ni att röken inte är så besvärande
	Börjar det brinna i till exempel TV:n
	Är bostaden belägen i ett flervåningshus


