
Inför advent, Lucia och jul passar 
det bra att påminna om att man 
bör testa brandvarnarens batteri. 
Generellt sker 60 procent av alla 
bränder i byggnader i just bostä-
der. Här kommer därför några tips 
kring brandsäkerhet.
 
Testa brandvarnaren
Batterierna i brandvarnaren bör 
bytas en gång 
om året. Om 
det är svårt att 
nå brandvarna-
ren, så finns det 
långa skohorn 
med en liten 
pigg, som gör 
att man kan stå 
på golvet och 
sticka upp pig-
gen mot taket 
för att klicka på brandvarnarens 
knapp - utan att behöva stå på en 
stol. Skohornet är en svensk pro-
dukt, utvecklad av en brandman 
och kan köpas på Clas Ohlson för 
cirka 60 kronor. Mer information: 
www.testhornet.se

Brandskydd hemma 

Det rekommen-
deras att man har 
en brandsläckare 
och en brandfilt 
i hemmet. Det 
finns som bekant 
olika typer av 
brandsläckare. 
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Brandsäkerhet
Pulversläckare
Som släckredskap i lägenhet, villa 
och fritidshus rekommenderas i 
första hand 6-kilos pulversläckare. 
Pulversläckaren ska vara godkänd 
enligt standarden ”SS EN 3-7” och 
bör ha effektivitetsklass ”43A 233 
BC” eller högre.
Med en 6-kilos pulversläckare har 
även ovana personer goda förut-
sättningar att släcka bränder. Den 
släcker branden snabbare än en 
skumsläckare. Den går dessutom 
att använda i elektrisk utrustning.

Vattensläckare
Vanligt vatten är ett bra medel 
för att kyla ner glödbränder i trä, 
tyg och andra fibrösa material. 
Tio liter vatten från en hand-
brandsläckare klarar teoretiskt av 
en större brand. Vatten är dock 
elektriskt ledande och man bör 
därför dra ur sladden till brinnan-
de elektriska apparater innan man 
släcker med vatten.
Däremot har vatten dålig effekt 
mot bränder i bensin och mot 
heta oljor kan det vara livsfarligt 
att använda vatten. De första 
vattendropparna som når oljan 
förångas explosionsartat och det 
blir en våldsam överkokning. 

Skumsläckare
Släckmedlet i en skumsläckare 
består mest av vatten. En tillsatt 
kemikalie förändrar vattnets yt-
spänning så att släckaren kan an-
vändas även mot vätskebränder. 

Kemikalien gör vätskan i släckaren 
svagt löddrande.
Skumsläckaren fungerar ungefär 
som en vattensläckare om den 
används mot bränder i trä, pap-
per, textilier och plaster. Den kyler 
dock glödhärden effektivare. 

Koldioxidsläckare
Släckare med gasen koldioxid, 
även kallad kolsyresläckare, släck-
er flammor snabbt och renligt. 
Koldioxid släcker däremot glöd 
dåligt. En 6-kilos koldioxidsläckare 
räcker för att släcka en brand i en 
frityrgryta i ett restaurangkök.
Vid släckning med koldioxid ska 
man tänka på att branden kan 
flamma upp igen - om koldioxiden 
försvinner innan det släckta före-
målet har hunnit svalna.

Brandfilt
Mindre bränder kan släckas med 
en brandfilt, exempelvis brand 
i kläder eller om en ljusstake 
har vält. Brandfilten, som kvä-
ver elden, fungerar bra på plana 
ytor och till att släcka bränder på 
spisen. Tänk på att inte kasta den 
över branden, utan att bestämt 
lägga den över branden och 
trycka med händerna ovanpå för 
att kväva elden. Förvara brandfil-
ten så att den är lätt att komma 
åt, till exempel i hallen eller köket. 
Det finns särskilda brandfiltar att 
köpa men vanliga filtar kan också 
användas. Tänk dock på att aldrig 
använda fleece!



Om olyckan ändå är framme:
• Stäng in branden
• Ta dig ut och stäng dörren efter dig (stänger du in 
branden i lägenheten sprider den sig inte lika fort)

Om det brinner i grannens lägenhet eller 
om det är rök i trapphuset, ska du tänka på:
• att hålla din lägenhetsdörr stängd
• att stanna kvar i din egen lägenhet, där du är 
säker i mellan 30-60 minuter
• att ringa 112, så att räddningstjänsten får reda 
på att du är i lägenheten
• att ställa dig vid ett fönster eller på balkongen 
så att brandmännen kan se dig
• att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus (det kan 
räcka med några andetag av röken för att man 
ska bli medvetslös)

Så här använder du en brandsläckare:
• Dra ur säkringen
• Lossa slangen
• Rikta munstycket mot det som brinner, 
sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna
• Gå nära branden och huka dig ner
• Tryck in handtaget
• Rör dig runt branden så att du kommer åt 
ordentligt

Om det brinner i en kastrull:
• Lägg på ett lock 
• Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller 
stekpanna med vatten. Om man häller vatten i en 
brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvand-
las till ett stort moln av het ånga. Om det är olja 
eller fett som brinner river ångan med sig den 
brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. 

Om det brinner i en elektrisk apparat:
• Dra alltid först ur kontakten
• Släck sedan med vatten

Om det brinner i dina kläder:
• Lägg dig ner och kväv branden mot marken
• Håll händerna för ansiktet som skydd
•  Brinner det i någon annans kläder ska du försöka 
få honom eller henne att lägga sig, ner så att elden 
kvävs mot marken.

CHECKLISTA
Förebygg bränder hemma:

• Rök aldrig i sängen
• Stanna hemma när tvättmaskinen eller tork-
tumlaren är i gång
• Täck inte över elektriska element
• Se till att glödlampor och spotlights inte kommer 
för nära något brännbart eller kan trilla ner
• Byt blinkande lysrör
• Dra ur kontakten till datorn, telefonen och TV:n 
vid åska. 
• Dra ur kontakten när hårtorkar, mobilladdare, 
bärbara datorer och liknande inte används  
• Var rädd om el-sladdar så att de inte kläms 
eller skadas
• Ställ värmeljus var för sig, inte tätt ihop 
• Se till att det är fritt ovanför tända ljus och 
att de står stadigt.
• Använd inte ljus med ingjutna dekorationer
• Blås alltid ut ljusen när du lämnar rummet

Källa och mer information: www.dinsakerhet.se

”Det som förloras 
i eld får sökas i aska...”

(Holländskt ordspråk)

Rädda - varna - larma - släck

Följ rådet: Rädda - varna - larma - släck
Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara
Varna = Varna alla som hotas av branden
Larma = Larma 112
Släck = Släck branden, om du tror att du klarar det

Testa 
brandvarnaren 
och byt batteri 
en gång om året!




