
Sjekkliste: Brannfeller i hjemmet

Mange branner i hjemmet kan unngås. Her er noen av de 
brannfellene du bør vite om og være oppmerksom på.

 1. ElEktriSkE apparatEr
trekk ut støpselet til elektriske apparater når de ikke er i bruk. Slå alltid strømmen på tv’en på 
selve apparatet. i standby tilstand er det elektrisitet i apparatet og dermed brannfare. Sørg for 
god lufttilførsel og unngå plassering i trange skap.

 2. HvitEvarEr
vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin utvikler sterk varme, og teknisk svikt fører ofte 
til brann. Slå derfor alltid av disse maskinene før du går i seng eller forlater hjemmet.

 3. FiltrE, viFtEr og vEntilatorEr
rengjør lofilteret i tørketrommelen før bruk. rens vifter og ventilatorer med jevne mellomrom. 
Fettansamlinger tar lett fyr ved en brann, og kan spre seg hurtig gjennom luftekanalene.

 4. kokEplatEr
10 % av alle branner skyldes tørrkoking, tørrsteking eller overoppheting av olje. Flammer kan 
effektivt kveles ved å legge et lokk over gryten og slå av platen. Slå av kokeplatene hvis du får 
en telefon under matlagingen. Forlat aldri hjemmet uten å være sikker på at komfyren er slått 
av.

 5. laMpEr og lySpærEr
Bruk aldri sterkere lyspære enn det lampen er beregnet for. Halogenpærer utvikler særlig høy 
temperatur. ved feil montering er det derfor stor fare for brann. overlat monteringen til en 
autorisert installatør. 

 6. lEvEndE lyS
Forlat aldri et rom med levende lys. plasser tente lys i god avstand fra brennbart materiale og 
bruk ubrennbare lysestaker og dekorasjoner. Slokk levende lys med en lyseslokker – ikke blås.

 7. pEiS
Har du peis er det viktig å fyre med passe mengder tørr ved og godt trekk. dårlig forbrenning 
kan føre til skorsteinsbrann. Hold alltid peisen under oppsikt og husk gnistfanger. tøm asken på 
et sikkert sted. 

 8. StøpSlEr og SkjøtElEdningEr
En skjøteledning med mange tilkoblede apparater krever ofte mer effekt enn den er beregnet 
for. dette kan føre til brann. Se over alle støpsler og skjøteledninger med jevne mellomrom. Er 
de løse, brune eller varme? da bør de undersøkes nærmere. 

 9. røykvarSlEr
Sjekk at røykvarsleren fungerer som den skal med jevne mellomrom. gå til innkjøp av en optisk 
røykvarsler, så er du sikret at den piper også ved ulmebrann. 


