
Brannsikker
hjemme



nrbr.no
sikkerhverdag.no
feiermester.org

Alle som har spørsmål om brannsikkerhet kan kontakte 
oss på telefon 67 91 04 00 eller sende en e-post til post@
nrbr.no.

Hilsen
Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen IKS  

Du finner mer informasjon om 
brannsikkerhet på disse
nettsidene:

brannvernforeningen.no
elsikkerhetsportalen.no

Spørsmål om brannsikkerhet



Rømning
Det er viktig å kunne komme seg raskt ut hvis det 
begynner å brenne. Kommer du deg raskt ut av  
boligen ved brann?

• Ikke ha møbler og annet plassert i rømningsveien
• Ha en lommelykt liggende på nattbordet
• Ha soverommet i første etasje hvis du har 
mulighet til det og er dårlig til beins



Legg merke til at røykvarslere ALLTID skal 
monteres i taket. ALDRI på veggen!



Røykvarsler 
Husk å montere røykvarsler i boligen. Minst 
én i hver ateasje. Monter dem slik at du hører 
røykvarsleren uansett hvor du er i boligen. 

Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere. Disse kan 
kobles sammen slik at alle gir alarmsignal dersom 
én aktiveres.

Dersom du har trygghetsalarm, sjekk om denne 
kan kobles til røykvarsleren.

Varsling for 
hørselshemmede
Det finnes hjelpemidler som kan gi lysblink-, 
lyd eller vibrerende varsling. Ett eksempel er 
en spesiell klokke på armen som vibrerer hvis 
røykvarsleren piper.



Elektrisk anlegg og utstyr
Gamle og dårlige sikringsskap har høy brannrisiko. 
Bytt de gamle skrusikringene til nye automat-
sikringer. En elektriker kan gjøre en grundig sjekk av 
det elektriske anlegget ditt.

Trekk alltid ut støpselet av elektriske småapparater     
etter bruk - slik som kaffetrakter og vannkoker.

Unngå utstrakt bruk av skjøteledninger slik som på 
bildet. Skjøteledninger må ikke overbelastes. Du 
kan få en elektriker til å installere flere stikkontak-
ter om nødvendig. 

Bruk aldri ødelagte ledninger og skjøteledninger. 



Komfyrvakt
Komfyrvakt kutter strømmen hvis du glemmer 
å skru av platen. Spør hjemmetjenesten eller en     
elektriker om råd.

Komfyrvakten er liten og nesten ikke synlig.

Varmeovner
Du må bare bruke flyttbare ovner når du er til stede 
og våken. Ikke dekk til panelovner og flyttbare      
el- og oljeovner. Pass på avstanden til møbler,     
gardiner og andre brennbare ting. 



VED BRANN:

KOM DEG UT
LUKK DØRA
RING 110


