
Om det börjar brinna

Agera direkt

Eftersom en brand kan växa fort gäller det att 
agera direkt. Det är när branden fortfarande är 
liten som man har chans att släcka själv. Tänk 
igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om 
det börjar brinna. Grundregeln är:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt 
få ner personen på golvet. Om man står upp eller 
springer runt sprider sig branden snabbare och 
dessutom ökar risken för brännskador i andnings-
vägarna. läck elden genom att slänga en lt eller 
liknande över personen. Täta till mot kroppen 
från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det 
är viktigt att det du släcker med är gjort av natur-
material. onst brer  som till exempel eece  tar 
lätt eld.

Brand i kastrull

kulle det börja brinna i en kastrull  tta den från 
plattan och kväv branden med ett lock. Använd 
aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja  
då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en 
våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt 
brännskadad.

Brand i TV

id brand i T :n  dra ut kontakten. läck med 
en handbrandsläckare eller genom att hälla på 
vatten.

Annan brand

r branden liten  försök att släcka  men ta inga 
onödiga risker. Finns handbrandsläckare till 
hands: r ck ur sprinten  närma dig branden i låg 
ställning och spruta mot det som brinner  inte 
mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv

Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert 
sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. 
Stäng dörren till rummet där det brinner och 
stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. 
Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 
och varna grannarna.

Brand på annan plats i flerbostadshuset

Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står 
normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Våta 
handdukar hjälper till att täta runt dörren och 
i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus 
och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 
och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller 
balkongen.

Behövs hjälp – larma 112

ehövs hjälp  ring 112. Då hamnar du hos en 
larm operatör på SOS-centralen. För att få den 
bästa och snabbaste hjälpen - svara på opera-
törens frågor om vad som har inträffat  var det 
har hänt  vilket telefonnummer du ringer ifrån 
och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att 
du svarar på många frågor. När du pratar med en 
operatör  larmar en annan samtidigt räddnings-
tjänsten och skickar den till platsen. Möt upp när 
hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.
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