Hitta och rätta till risker i ditt hem
Fördjupad brandskyddsrond för villa & radhus
Varje år brinner det i över 6 000 hem. Med kunskap om dessa bränder har vi här samlat råd om hur du
undviker brand i ditt hem. Gå brandskyddsronden, bocka av och fixa det som behövs så snart som möjligt.

El
Undersök alla sladdar i huset. Byt om någon är trasig eller klämd.
Se till vid laddning att bärbara datorer och batteriladdare ligger fritt, på hårt
underlag och att det inte är något som täcker över dem.
Byt ut blinkande lysrör och dess glimtändare.

Kök
Håll köksfläkten ren. Rengör fläktens filter 2-4 gånger/år och fläktvingarna
1 gång/år.
Brinner det på spisen kan elden få fäste i fettet i filtret och utvecklas snabbt. Diska gärna
filtret i diskmaskin eller för hand med diskmedel och varmt vatten.

Spisskydd bör finnas om du har små barn.
Skaffa spisvakt för den som börjar glömma.
Spisvakt är en apparat som stänger av plattorna på spisen efter en viss tid eller när temperaturen har blivit för hög. Låt en elektriker installera spisvakten åt dig. Bor du i hyreslägenhet
och vill skaffa spisvakt bör du först kontakta ditt bostadsbolag eller hyresvärd.

Dra ut kyl och frys och dammsug baksidan.

Ok

Fixa

Ok

Eld

Fixa

Förvara tändstickor och tändare på ställen där barn inte kommer åt dem.
Har du värmeljus? Se till att de inte står tätt tillsammans.
Värmen kan bli så hög att allt stearin antänds. Det kan orsaka en kraftig låga.

Se över dina levande ljus. Det ska vara fritt ovanför. Finns det risk att något
tar eld om ljuset välter?
Har du eldstad? Kontrollera att den är brandskyddskontrollerad och sotad i
rätt omfattning. Kontakta din lokala skorstensfejarmästare.
Se över var och hur du förvarar dina brandfarliga varor. Se sista sidan vilka
regler som gäller.

Skydd
Du ska ha minst en brandvarnare per våningsplan och den ska vara placerad i
taket nära ditt sovrum.
Kontrollera att brandvarnaren fungerar.
Tryck in testknappen. Hörs ingen signal ska du byta batterier. Kolla att brandvarnaren
fungerar om du har varit bortrest i mer än 7 dagar. Är brandvarnaren äldre än 10 år kan det
vara lämpligt att byta ut den.

En 6 kg pulverbrandsläckare bör finnas i din bostad. Kontrollera trycket.
Trycket kan du avläsa på den lilla mätaren. Visarnålen ska ligga inom det gröna området

Undvik anlagd brand
Ta bort skräp och annat brännbart material intill hus, garage och förråd.

Fyll i dagens datum och bestäm ett nytt datum för nästa brandrond. Gör den
inom ett halvår.
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Har du frågor är du välkommen att kontakta:
MSB – Enheten för brandskydd och brandfarlig vara.
www.msb.se Tel. 0771 – 240 240

Förvaring av brandfarlig vätska och gasol i
enfamiljshus
Utrymme				

Förvaring

I bostadsdelen 			
					
					

Sprayburkar.
Högst två stycken gasolflaskor av högst P11 storlek (26liter).
Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Inglasad altan				

Samma som ovan.

Vindsförråd				

Ingen förvaring

I fristående förråd 			
					

Här får du förvara brandfarlig vätska, sprayburkar och i
ventilerade utrymmen högst två stycken gasolflaskor.

Garage 				
					
					

Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig
vätska skyddade mot påkörning. Två stycken gasolflaskor
i ventilerat utrymme.

Källarförråd				
					
					
					

I ventilerat utrymme, t ex hobbyrum, brandfarlig vätska,
sprayburkar. Inga gasolflaskor är tillåtna här. Dessutom får
5 liter acetylen förvaras i ett ventilerat utrymme, som är
brandtekniskt avskilt från bostaden.

Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska
(bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer
än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd.

För övriga brandfarliga varor se vår hemsida:
www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/

