Förebygg skada
Brand
Brand
Brand kan uppstå såväl inomhus som utomhus. Det är
många gånger obetänksamhet eller glömska som är den
utlösande faktorn.
Vi har här försökt att sammanställa ett antal råd och
tips till nytta för dig, din familj och ditt hus. Vi har delat
upp brandproblematiken i ett antal rubriker utan att
rangordna dem. Alla delar är lika viktiga.
Även om brandskador i de flesta fall täcks av din
försäkring så orsakar de egna kostnader som med
dagens villkor kan bli ganska höga. Dessutom så kan
det vid brand vara fara för ditt eller annans liv.
Personsäkerheten är den viktigaste delen i det
förebyggande arbetet.

Reparation, om- eller tillbyggnad
Vid reparation, om- eller tillbyggnad är det viktigt att
utförandet uppfyller alla de krav som ställs i byggnorm
och av myndighet inklusive sotaren.

• A
 ska ska förvaras i plåtkärl med slutet lock. Askan
kan innehålla glöd i upp till tre dygn.
• Vid flis-, spån- eller pelletseldning ska
fungerande skydd mot så kallad bakbrand finnas.
• Brandsläckare i klass lägst 34A233BC eller
motsvarande skall finnas i utrymmet och vara lätt
åtkomlig och platsen skall vara skyltad.
• Brandvarnare bör finnas utanför utrymmet.
• Se till att sotning utförs av behörig person med det
intervall som föreskrivs.

Kök / Klädvård
Många bränder startar i köket där en glömd platta på
spisen lätt utvecklar en brand. Kvarglömt strykjärn
kan också vålla brand. Dessutom finns det alltid en
brandrisk med den maskinella utrustningen i köket som
kylskåp, frys och diskmaskin. Här är några råd gällande
köket:
• Kontrollera spisen så att plattorna är riktigt avstängda.
Tänk på att det är lätt att glömma t ex när telefonen
ringer.
• Se till att strykjärnet kopplas ur efter användning.
• Dammsug regelbundet under och framför allt bakom
kyl och frys.
• Kontrollera regelbundet tvättmaskin och
torktumlare och rengör torktumlaren ofta.
• Kontrollera diskmaskinen regelbundet.
• Ha gärna en brandsläckare i klass lägst
34A233BC eller motsvarande i anslutning till köket.
• En brandvarnare bör finnas utanför utrymmet.

Braskaminer och öppna spisar

Särskilt viktigt är detta när det gäller utrymmen som
pannrum, garage, verkstad eller liknande. Rådgör gärna
med myndigheterna eller tala med ditt försäkringsbolag
för att undvika problem.

Pannrum, garage, verkstad eller
liknande
Dessa utrymmen skall uppfylla gällande brandkrav och
ska fungera som egna brandceller. Detta betyder att
rummen ska ha godkänd branddörr som alltid ska vara
stängd. Nedan har vi sammanställt några kontroll- och
skötselpunkter som är viktiga för dessa utrymmen.
• Utrymmet ska vara väl städat och brandfarligt material
får inte finnas i anslutning till panna.
• Dörr till angränsande utrymme skall alltid vara stängd.
Garage ska ha sluss med 2 dörrar om garaget gränsar
mot pannrum.

Braskaminer och öppna spisar kan vålla bränder. Främst
är det gnistor och glöd som är faran. Några råd gällande
braskaminer och öppna spisar:
• Se till att sotning utförs av behörig person med det
intervall som föreskrivs.
• Aska ska förvaras i plåtkärl med slutet lock. Askan
kan innehålla glöd i upp till tre dygn.
• Ha alltid ett gnistskydd som förhindrar att glöd
sprätter ut från eldstaden.
• Se till att området framför kaminen eller
spisen har ett skydd av obrännbart material.

Levande ljus, marschaller och dylikt
Många bränder uppstår till följd av levande ljus och
marschaller, speciellt vid högtider som jul. Det är viktigt
att tänka på ansvaret som det medför att tända ett
ljus eller en marschall. En god regel är att aldrig lämna
dessa utan tillsyn. Släck alltid ett levande ljus när du går
ut ur rummet. Den som tänder ett ljus ansvarar också
för att det släcks.

Eldning utomhus
Vårt förhållande till att i olika former elda utomhus ger
varje år upphov till ett stort antal bränder.
Vid all eldning utomhus är det viktigt att detta sker
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under kontrollerade former oavsett om det gäller att elda
fjolårsgräs på tomten eller att grilla.
Många slarvar med säkerheten och det kan leda till
stora problem, däribland åtal för vårdslöshet i olika
former. Här följer några viktiga saker att tänka på vid
eldning utomhus:

Räddningstjänsten och ditt försäkringsbolag ställer alltid
upp med råd och anvisningar för att öka säkerheten mot
brand. Tveka inte att höra av dig om det är något du
undrar över.

• Lämna ALDRIG eld utomhus obevakad.
• Ha alltid brandsläckare i klass lägst 34A233BC eller
motsvarande samt helst också vatten i anslutning till
eldningsplatsen
• Var alltid 100% säker på att elden är släckt innan du
lämnar platsen, Detta gäller även grillning.
• Var försiktig med cigarettfimpar etc.

Den personliga säkerheten
Det viktigaste av allt när det gäller brand är att tänka
på den personliga säkerheten. Detta gäller givetvis hela
familjen med barn, barnbarn, hund eller katt.

Ett förlorat liv går aldrig att ersätta. Det är detta
personskydd som är det allra viktigaste och som alltid
kommer i första hand. Nedan har vi noterat det vi anser
vara de viktigaste delarna som vi starkt rekommenderar
dig och din familj att ta del av.
•B
 randvarnare har räddat många liv. Placera en
brandvarnare utanför varje sovrum. Brandvarnaren ger
dig tid att ta dig ut och räddar på det viset många liv.
Kontrollera regelbundet batteriet på brandvarnaren
och byt batteri när brandvarnaren ger signal för dåligt
batteri.
• Gör en utrymningsplan där hela familjen får vara med
och lära sig var och hur man tar sig ut. Det är också
viktigt att man gör en samlingsplats dit alla beger sig
vid utrymning. Detta underlättar räddningstjänstens
arbete.
• Öva på utrymning med jämna mellanrum så att alla
kommer ihåg hur det går till och att alla samlas på rätt
plats.
• Tänk efter före och handskas alltid varsamt med alla
former av eld.
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Med dessa tips och råd är det vår förhoppning att
du, din familj och er egendom ska bli så säker som
möjligt och att ni genom att göra och agera på rätt sätt
förhindrar att brand ska uppstå.
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