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KRAV OM RØYKVARSLERE

Alle boliger skal ha minst én røykvarsler 
i hver etasje. Røykvarslerne gir tidlig 
varsel om brann. De må høres fra 
soverom med lukket dør. Batteriene 
må vanligvis byttes en gang i året. 
Test røykvarslerne jevnlig ved å bruke 
testknappen.



KRAV OM SLOKKEUTSTYR

Alle boliger skal ha husbrannslange eller brannslokkeapparat. 
Det anbefales å ha begge deler. Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig. 
Alle i boligen må vite hvor utstyret er plassert. 
Les bruksanvisningen nøye. 



UNNGÅ BRANN 1 

Hold oppsyn med komfyren når den er i bruk. Blir du avbrutt i 
matlagingen, skru av varmen på kokeplatene. Monter komfyrvakt. 
Vær forsiktig med bruk av åpen flamme. Forlat aldri et rom der det er 
tent levende lys. Tente lys må ikke plasseres nært brennbart materiale. 
Tøm aske på et trygt sted. Kast ikke varm aske i søppelbøtta.



UNNGÅ BRANN 2 

Slå alltid av vaskemaskiner og 
tørketrommelen når du forlater boligen 
eller skal sove. Bare godkjente 
installatører har lov til å montere og 
reparere elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr. Mange påsatte branner starter 
i bygningsmaterialer, pappesker og 
annet søppel. Sørg for at trapperom 
og garasjer er ryddet for brennbare 
ting. Plasser søppelbeholdere i god 
avstand fra bygninger. 



OPPTREDEN VED BRANN
1. REDDE
Sørg for at alle i boligen kommer seg 
trygt ut. Å rømme gjennom røyk er 
farlig. Lukk dører. Gå til en møteplass 
dere har avtalt på forhånd.

2. VARSLE
Varsle brannvesenet på nødnummer 
110. Oppgi nøyaktig adresse til 
bygningen som brenner.

3. SLOKKE
Dersom brannen ikke har blitt for 
stor, forsøk å slokke med 
husbrannslange eller 
brannslokkeapparat. Utsett ikke deg 
selv for fare. Røyken er svært giftig. 

Du må selv avgjøre i hvilken 
rekkefølge du skal gjennomføre 
disse punktene, ut i fra hvordan du 
vurderer situasjonen. Det er nyttig 
å trene på dette gjennom jevnlige 
brannøvelser.



Denne brosjyren er tilgjengelig på over 30 ulike språk via Norsk brannvernforenings nettsider: 
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