Vanliga frågor om brand i hemmet
Här hittar du fakta om brand i hemmet.
 Var ska jag sätta brandvarnaren i mitt hem?
Brandvarnaren ska sitta i taket nära sovrummet. Du blir inte väckt av röken! Andas du in
rök när du sover får du aldrig någon chans att rädda ditt liv. Brandvarnarens signal
väcker dig så att du kan rädda dig själv och andra som är i fara.
 Var ska jag sätta brandvarnaren om jag bor i ett hus med övervåning?
Sätt en brandvarnare i taket där trappan går upp till övervåningen. Börjar det brinna på
bottenvåningen får de som är uppe en tidig varning.
 Hur kontrollerar jag att min brandvarnare fungerar?
På brandvarnaren finns en knapp. Tryck in knappen. Hörs ingen signal ska du byta
batteri.
 Vilken typ av handbrandsläckare ska jag ha hemma?
Det finns olika typer som kostar olika mycket. En handbrandsläckare med 6 kilo pulver
som har märkning: 43A 233B C är en bra investering. Den kan släcka mindre bränder i
olika material.
 Vem är ansvarig för att det finns en brandvarnare där jag bor?
Det är alltid, i alla fall, ditt ansvar att det finns en brandvarnare uppsatt. Det är även du
själv som ansvar för att brandvarnaren fungerar.
 Hur ska jag släcka en brand i matfett på spisen?
Du ska kväva branden med ett lock, en brandfilt, handduk eller något liknande. Om du
slänger vatten på brinnande matfett riskerar du att sprida branden och få brandskador.
 Vad händer i kroppen om jag andas in rök?
Det finns ämnen i röken som snabbt förgiftar din kropp så att den slutar att fungera
normalt. Ett par andetag gör dig medvetslös. Det kan gå snabbt. Den varma röken kan
också ge allvarliga brännskador i luftstrupe och lungor.
 Vilka ämnen finns i rök?
- Ämnet kolmonoxid sätter sig på dina röda blodkroppar och förhindrar på så sätt det
livsviktiga syret att transporteras runt i din kropp. - Ämnet koldioxid tränger undan det
livsviktiga syret och gör att din hjärna stänger av andningsreflexen. - Sotpartiklar
försvårar lungornas möjlighet att leverera syre till kroppen.
 Vad ska jag göra om rök utvecklas där jag är?
Den livsfarliga röken stiger uppåt därför måste du ned under röken. Kryp nere vid golvet.
Där är det lättare att se och andas.
 Vad ska jag göra om jag har andats in rök?
Kontakta sjukvården för en bedömning. Har du svårt att andas ska du genast ringa 112.
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Här hittar du fakta om brand i hemmet.
 När ska jag ringa 112?
112 är ett nödnummer du ska ringa om du behöver akut hjälp. Till exempel om du eller
någon i din närhet råkar ut för bränder, akut sjukdom, trafikolyckor eller våldsbrott.
 När är 112 öppet?
Du får alltid svar när du ringer nödnumret 112. De svarar dag och natt, söndag, helgdag
och vardag. Det är gratis att ringa till 112 från både fast telefon och mobil.
Mer fakta: www.sosalarm.se/
 Vilken hjälp skickas ut när jag ringer 112?
Den som svarar på nummer 112 bestämmer vilken typ av hjälp som kommer. Det kan
vara ambulans, polis, brandkår eller sjöräddning.
 Vad vill personalen som svarar på 112 veta?
Personalen som svarar på nödnumret 112 vill veta: Vad är det som har hänt? Vilken
adress det gäller? Vilket telefonnummer du ringer ifrån?
 Kan jag ringa 112 även om pengarna på mobilens kontantkort är slut?
Du kan ringa 112 från mobiltelefon även om kontantkortet är slut. Du behöver inte heller
använda något riktnummer när man ringer 112!
 Kan jag ringa 112 även om jag inte talar svenska?
Vanligtvis förs konversationen på svenska eller engelska för att personalen ska förstå
och snabbt kunna sända hjälp. Om tiden så medger kan SOS-operatören ta hjälp av en
tolk, men det kan försena samtalet.
 Hur jobbar räddningstjänsten
Hur lång tid tar det innan hjälpen kommer? Det tar olika långt tid för räddningstjänsten att
komma fram. Förklaringen är att vi bor olika långt från brandstationen. - Bor du i en stad kommer
hjälpen inom ca 10 minuter. - I små samhällen ute på landet dröjer det längre i och med att det
är långt till närmaste brandstation.
 Hur kan räddningstjänsten rädda mig om jag bor högt upp i ett hus?
Räddningstjänstens stegar kan användas upp till åttonde våningen. Bor du högre upp
finns det brandsäkra trapphus du ska använda.
 Hur kan jag hjälpa räddningstjänsten när de jobbar?
- Vänta vid avspärrningarna. De finns där för att du inte ska skadas. - Räddningstjänsten är tränad
för att rädda människor. Du kan hjälpa till med information om de som bor i huset och hur det
ser ut inomhus. - Vet du att någon är kvar inne i ett hus som brinner måste du berätta det för
personalen på plats.
Källa: msb.se

