
 
  

RUTIN VID BRAND BRF FABRIKSHUSET  
Räddningstjänsten och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommenderar att man ska stanna kvar 
i sin lägenhet ifall det börjar brinna i fastigheten. Det är för att giftig brandrök kan sprida sig i trapphusen om dörren 
till lägenheten där det brinner inte har stängts helt vid utrymning. Det krävs endast ett fåtal andetag av den giftiga 
röken för att din orienteringsförmåga ska bli försämrad och orsaka medvetslöshet. Det är den vanligaste orsaken till att 
personer omkommer vid brand.  

Varje lägenhet i eran fastighet är en egen brandcell som står emot brand- och rökspridning mellan lägenheterna i minst 
en timme och en lägenhetsdörr står emot en brand i 30 minuter.  

  
Agera efter följande rutin vid brand i fastigheten:  

- Håll din lägenhetsdörr stängd.  
- Stanna kvar i din egen lägenhet.  
- Ring 112 och meddela vad som har hänt.  
- Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att Räddningstjänstens personal kan se dig  
- Invänta eventuella instruktioner från Räddningstjänsten. Stanna kvar i din lägenhet tills branden är släckt och 

Räddningstjänsten meddelat att det är säkert.  

Om det brinner i din egen lägenhet och du bedömer att du inte kan släcka branden själv ska du utrymma. På vägen ut 
ska du stänga dörrar efter dig för att hindra att branden sprider sig och att röken fyller trapphuset.  

  
Agera alltid direkt vid brand i din lägenhet!  

- Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt om det börjar brinna i din lägenhet.  
- 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  

Har du en brandsläckare i hemmet är de första minuterna vid en brand kritiska för att du ska kunna göra en lyckad 
släckningsinsats, då en brand ofta växer väldigt fort efter 3-4 minuter. Det är endast när branden är liten som man har 
en chans att kunna släcka den själv utan att utsätta sig själv för stor fara.  

MSB rekommenderar att man har en 6kg pulversläckare i hemmet och en brandfilt. Pulversläckaren är den släckare 
som ställer minst krav på användaren och är absolut lättast att släcka med. Den håller dessutom i 10 år innan den ska 
bytas ut. Kontrollera att manometern på släckaren står på grönt varje år.  

Brandsläckaren bör placeras synligt vid entrén till lägenheten och ska vara lättillgänglig. Brandfilt bör placeras i 
närheten av köket då det är vanligt att bränder startar där.  
Glöm inte bort att kontrollera att din brandvarnare fungerar genom att trycka på test-knappen. MSB rekommenderar 
att man kontrollerar sin brandvarande en gång i månaden och även:  

- när en ny brandvarnare sätts upp.  
- efter byte av batteri.  
- när ni varit bortresta en längre tid.  
- efter rengöring.  
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