
For familien

Røykvarslere
 Vi tester røykvarslerne våre jevnlig og etter lengre fravær. 
 Vi bytter batteri 1. desember, hvis røykvarsleren ikke har langtidsbatterier.
 Alle i familien våkner når røykvarslerne går i alarm.

Tips: Husk å teste etter lengre tids fravær, batteriet kan ha godt tomt. Husk også hytta!

Støvsug varslerne årlig, da får du færre feilalarmer. Seriekoblede røykvarslere gir 
tydelig og tidlig varsel. Ha nok røykvarslere, minst én pr. etasje, som dekker kjøkken, 
stue, utenfor teknisk rom og utenfor soverom. Ha gjerne varslere inne på soverom og 
spesielt på barnerom. Barn sover tyngre enn voksne.

Vi kontrollerer brannslukkeren hvert kvartal:
 Alle vet hvor slukkeren står, den er lett tilgjengelig og alle vet hvordan den brukes?
 Slukkeren er uten skader og trykkindikator på grønt?
 Sikringsplinten er på plass og plombert?
 Snu slukkeren opp/ned i 10 sek. for å unngå klumper i pulverslukkeren.

Husbrannslange
 Rull den ut, åpne kranen, sjekk funksjon på strålerør og slange for sprekkdannelser. 
 Lukk kranen og strålerøret. Skal ikke stå under trykk.

Tips: Ha slukkeutstyr utenfor soverom og tilgjengelig i alle etasjer og gjerne slukkeskum  
på kjøkkenet. Husk at brannslukkere i bolig skal ha faglig tilsyn hvert 5 år.

 Rømningsveier
Boligen har to veier ut og vi tester disse minst en gang i året. Øvelse gjør mester!

Fra  sitt rom er veien ut: eller:

Fra  sitt rom er veien ut: eller:

Fra  sitt rom er veien ut: eller:

Tips: Røyk stiger opp, husk å krype langs gulvet. Har du montert brannstige?

Hvem tar seg av hvilket barn? 

   tar seg av

   tar seg av

   tar seg av

Er det andre som trenger hjelp til å komme seg ut?

 Vi har avtalt et trygt oppmøtested alle kjenner?

Oppmøtestedet hos oss er: 

 Alle kan nødnumrene? 
 
 Brann: 110 Legevakt: 116 117 
 Politi: 112 Giftinformasjonen: 22 59 13 00 
 Ambulanse: 113 If Skadetelefon: 21 49 24 00 

Husk å varsle alle som er i fare og brannvesenet – Redde – Varsle – Slukke
Hvordan du bor har mye å si for hvordan en brannøvelse bør være. Bor du i enebolig, 
liten flermannsbolig eller rekkehus, er hovedregelen alltid at du skal komme deg ut i 
sikkerhet ved brann. Bor du i nyere bygård eller blokk, må du ta høyde for at det kan 
være tryggere å bli i leiligheten hvis korridoren eller trapperommet er fylt av røyk.  
Gjør deg alltid kjent med den lokale branninstruksen for bygget du bor i.

Tips til å unngå brann
Vurder komfyrvakt – Husk å slukke levende lys – Ikke lad om natten og bruk  
sikkerhetslader som kutter strømmen – Bruk kun oppvask- og vaskemaskin når du  
er hjemme – Begrens bruk av skjøteledninger – Utfør El-sjekk 

Rømningsplan
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