
V I K T I G  
INFORMATION  
OM BRANDSKYDDET 
OCH SÄKERHETEN I 

DIN BOSTAD



H E M M E T S  B R A N D FA R O R

Varje år inträffar flera tusen 
bostadsbränder som är så allvarliga 
att räddningstjänsten larmas. Ungefär 
hundra människor omkommer och 
skador vållas för runt 1,1 miljarder 
kronor.  
 
Platsen där flest bränder startar är i 
köket. Den vanligaste brandorsaken 
är spisen, exempelvis att någon har 
somnat ifrån en kastrull på plattan.
Brand i kastrull eller stekpanna på 

spisen, s.k. torrkokning, utvecklar liksom 
övriga bränder en giftig rök. Branden kan 
lätt spri das i en igenfettad imkanal och 
vidare till hela lägenheten eller huset. 

Rökning i sängen är den vanligaste 
orsaken till dödsbränder i Sverige.

Brand i TV, diskma skin samt torktumlare 
genom elfel förekom mer. Lämna aldrig din 
bostad med någon maskin igång.

F Ö R E B YG G  B R A N D

ANDRA GODA RÅD FÖR ATT UNDVIKA BRAND

• Var försiktig med levande ljus. Sätt upp en 
påminnelselapp om ”Glöm ej ljusen” på 
insidan av ytterdörren. Sätt aldrig ljus för 
tätt ihop eller nära något brännbart. 

• Dra ut kontakten när du använt elektriska 
apparater eller laddare. Dra även ur 
kontakterna vid åskväder. 

H A  E N  U T RY M N I N G S P L A N

Bestäm en återsamlingsplats om ni bor 
flera tillsammans. På så sätt vet ni var ni 
ska ses om en olycka skulle inträffa.

TÄ N K  O C K S Å  PÅ  AT T :
När röken blir tillräckligt varm börjar 
den brinna och överallt dit röken sprids 
kan också elden ta sig. Stäng därför 
dörrar för att förhindra att elden sprider 
sig till andra rum inne i lägenheten. Då 
försvinner syret och röken stannar kvar 
i rummet. 

Förvara tändstickor och tändare så att 
barn inte kommer åt dem. Ett barn 
som kommit över tändstickor och råkat 

OM DET BÖRJAR BRINNA

> RÄDDA dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker. 
> VARNA alla som hotas av branden. 
> LARMA räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv 
kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite. 
> SLÄCK branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka 
den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel 
en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när de kommer och förklara var det brinner. 

• Trapphuset är en utrymningsväg. Förvara 
därför inte barnvagnar, cyklar eller annat 
i trapphuset. Brännbart material såsom 
dörrmattor, skräp eller julgranar får inte 
heller finnas i trapphuset. 

• Städa regelbundet spis och fläkt rena från 
fett.

Tid är den viktigaste faktorn vid 
en brand. En brand har ett väldigt 
snabbt förlopp och det är viktigt att 
agera tidigt. Det finns mycket du kan 
förbereda hemma för att kunna agera 
snabbt vid en eventuell brand. Kom ihåg 
att det är lättare att förebygga än att 
släcka en brand.

En brandvarnare är den viktigaste 
brand skyddsutrustningen i din bostad.  
Ha gärna en i varje rum, men glöm inte 
att regelbundet kontrollera batterierna 
och byta ut brandvarnarna var 10:e år. 

Det är fastighetsägarens ansvar att det 
finns en brandvarnare i bostaden. Den 
boende ansvarar för att brandvarnaren 
fungerar.  

Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus. Röken 
är väldigt giftig och redan efter ett par 
andetag kan du få svårt att andas och 
bli så omtöcknad att det kan vara svårt 
att hitta ut. Stanna istället kvar i din 
lägenhet. Varje lägenhet är en egen 
brandcell, vilket betyder att om det 
brinner hos din granne ska branden 
normalt inte kunna sprida sig till din 
lägenhet inom 60 minuter. Det ger 
räddningstjänsten tid att göra en insats. 

Om dörren inte håller tätt kan du täta 
den med våta handdukar. Vänta på den 
plats i lägenheten där räddningstjänsten 
lättast kan rädda dig, till exempel vid 
balkongdörren eller fönstret.   En laptop ska inte ligga i sängen och 

alstra värme och en sladd som börjar gå 
sönder ska inte tillfälligt lagas med tejp 
utan omgående kasseras. Se till så att dina 
elektriska apparater är hela och inte är 
placerade nära brännbart material. 

Räddningstjänsten rekommenderar alla att 
ha en 6 kg pulversläckare hemma, men det 
går även bra med två stycken 3 kg-släckare. 
Eftersom tiden är en så viktig faktor när det 
börjar brinna, se till att ha brandsläckaren 
placerad så att du snabbt kommer åt den. 

Beroende på planlösning rekommenderas en 
pulversläckare i anslutning till sovrum och en 

i anslutning till kök.

Brandfilten är ett bra komplement till 
pulversläckare och består av ett eller två 

lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som 
släpper igenom ett minimum av brännbara 

gaser. Vi rekommenderar en brandfilt som är 
120 x 180 cm.

tända eld i sitt rum försöker i regel släcka 
den själv innan barnet vågar säga till 
någon vuxen.

Vi rekommenderar brandvarnare i varje 
rum där någon sover, i köket och i hallen, 
så att det hörs ut i trapphuset om man 
inte själv är hemma. Brandvarnare ska 
sitta i taket, inte på väggen eller ligga på 
en hylla.



C H E C K L I S TA  
BRANDSKYDD I BOSTADEN
FYLL I OCH KONTROLLERA BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD

Bostaden ska vara utrustad med minst en (men gärna flera) brandvarnare.  
Kontrollera brandvarnarens funktion. Det är ditt ansvar att brandvarnaren fungerar.  

Kontrollera elutrustningen i lägenheten. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter? 

Åtgärda blinkande lysrör. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
 
Ha alltid uppsikt över levande ljus. 

Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen. 

Dra ur kontakten när du använt elektriska apparater som kaffekokare, brödrost och laddare.

Förvara inte brandfarliga saker i källare eller vindsförråd. 

Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.

Se till att onödigt skräp och tidningar inte samlas i trapp hus, källare eller på vinden.

Sopluckorna i trapphusen ska alltid vara stängda.

Dörrar till källare och vindar ska alltid vara låsta. 

Bostaden bör vara utrustad med minst en handbrand släckare (Rek. 6 kg pulver-ABC). Ha gärna 
brandfilt som komplement.

Kontakta i första hand fastighetsägaren om du tycker att det brister i brandskyddet. Har du frågor är 
du alltid välkommen att ringa till räddningstjänsten i din kommun.

Pulsen Fastigheter 
Nils Jakobsonsgatan 5, Borås 
Postadress: Box 881, 501 15 Borås
Tfn: 033-17 79 00 
E-post: info@pulsen.se
pulsenfastigheter.se


