
Sjekkliste for brannvern 
Vestre Øre Borettslag 

 

1. Har du godkjente røykvarslere i hjemmet ditt?  

Det skal være minimum en røykvarsler i hver boenhet. Det anbefales å ha en røykvarsler i hvert 

soverom, samt rom med tennkilder. 

 

2. Har du røykvarsler i ditt soverom eller umiddelbar nærhet? 

Det er viktig å sikre seg at du vil høre røykvarsleren når du sover. Dette vil sikre deg varsel på et 

så tidlig tidspunkt som mulig. Det anbefales seriekoblede røykvarslere i boenheter over flere 

plan. 

 

3. Sjekker du røykvarslerne jevnlig? 

Det er viktig å sjekke røykvarsleren jevnlig. Et tips er å gjøre dette etter ferier, helgeturer og 

lignende. 1.desember er brannvesenets offisielle "batteribyttedag". 

 

4. Har du optisk røykvarsler i rom det røykes i? 

Bar ild og røyking er ofte årsak til branner der det omkommer mennesker. Sovner du med røyken 

i hånden, kan dette føre til ulmebrann i madrass eller sofa. Slik ulmebrann registreres raskest 

med optisk røykvarsler. 

 

5. Har du slukkeutstyret i orden? 

Hver bolig skal ha brannslukker eller brannslange. Slukkeutstyret skal rekke alle rom, og bør være 

tilgjengelig i alle plan i en boenhet. 

 

6. Skrur du av elektriske artikler og lys når du er borte eller sover? 

Elektrisitet er årsak til over 50% av alle branner i Norge. Det anbefales å dra ut støpsler når du 

skal bort i helgen eller på ferie. 

 

7. Har du fokus på brannsikkerhet på barnerommet? 

Lamper, varmeovner, batteriladere, pc og annet elektronisk utstyr er typiske tennkilder på et 

barnerom. Monter fast utstyr som kan velte. Unngå bruk av mange skjøteledninger. Få flere faste 

kontakter på vegg. 

 

8. Bruker du brannsikre lysestaker og telysholdere med god tilluft? 

Ha som hovedregel at du aldri forlater rom med levende lys. 

 

9. Har du trygge rømningsveier? 

De fleste som omkommer i brann dør av røykforgiftning. Sørg derfor for å ha alternative 

rømningsveier dersom det er røyk i hovedrømningsveien. 

 

10. Oppbevarer du brennbare materialer på et sikkert sted? 

Sørg for sikker oppbevaring av brennbart materiale/væsker og gasser, uten tilgang for 

uvedkommende. Det er ikke lov å oppbevare propanflasker i kjeller eller på loft. 


