
 

Viktigt att veta om trapphusen och källargångar 
Eftersom trapphusen, våningsplanen och källargångar är utrymningsvägar och 
brandceller får absolut inte något förvaras i där av olika skäl: 
  

• Risken för anlagda bränder ökar. 
• Hindrar utrymning och brandmännens arbete 
• Risk för snubbling ökar eftersom sikten kan 

vara dålig p.g.a. rök. 
• Branden kan sprida sig till föremål som förvaras i trapphus och 

våningsplan, med ökad rök och hetta som följd. 
• Hindrar ambulanspersonal vid hämtning av sjuka 

personer på bår och övriga transporter. 
  
Ett rent och tomt trapphus underlättar för fastighetsskötarna, städarna, 
brevbärarna och hemtjänsten. Även andra behöver komma fram i trapphusen 
utan att bli hindrade av t.ex. cyklar. Barnvagnar är 
den främsta orsaken till trapphusbränder. 
  
Om	det	börjar	brinna 
  
• Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker.  
• Varna alla som hotas av branden.  
• Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka 

branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en 
utryckning för mycket än en för lite.  

• Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar 
att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv 
elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när vi kommer 
och förklara var det brinner. 

Utrymning	vid	brand 
  
Brinner det i den egna lägenheten och du inte kan släcka, utrym fortast möjligt, 
larma 112.  

Brinner det på annan plats i fastigheten, stanna i din lägenhet och invänta 
vad brandförsvaret meddelar. Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets 
stegar via fönster och balkong din utrymningsväg.  
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!  
  
Röken dödar  
Brandrök är mycket giftig. Om Du måste passera genom rökfyllda utrymmen 
så kryp under röken på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. 
Där är det också kallast. 
  
Styrelsen 



Vad kan jag göra för att förebygga en 
brand? 

• Försök hitta de risker som just du har hemma.  

-En laptop ska inte ligga i sängen och alstra värme  
-En sladd som börjar gå sönder ska inte tillfälligt lagas med tejp utan omgående 
kasseras.  
-Se till så att dina elektriska apparater är hela och inte är placerade nära 
brännbart material. 

• Bränder startar ofta i köket. Den vanligaste brandorsaken är spisen, t. ex att någon har 
somnat ifrån en kastrull på plattan. Om du ska renovera, installera en spisvakt eller satsa 
på en nyare spis som är mindre farlig. Placera inget brännbart i närheten av spisen och 
lämna den inte obevakad. Installera gärna en timer till elektriska apparater t. ex 
kaffekokare och brödrost. Om du lagar mat med olja, se till att ha ett lock i beredskap. 
Glöm inte att rengöra din köksfläkt med jämna mellanrum. 

• Stearinljus/värmeljus ska släckas när du lämnar rummet och placera dem inte för tätt. 
Ställ aldrig ljus nära material som kan brinna och undvik brännbara ljusdekorationer och 
ljusstakar. 

• Rök inte i sängen eller där du kan somna. Rökning i sängen är den vanligaste orsaken 
till dödsbränder i Sverige. 

• Förvara tändstickor och tändare där barn inte kommer åt dem och se till att ha 
brandvarnare i alla sovrum. Ett barn som kommit över tändstickor och råkat tända eld i 
sitt rum försöker i regel släcka den själv innan barnet vågar säga till någon vuxen. 

• Dra ur el- och antennsladd till TV-apparaten vid åskväder. 

• Trapphuset är en utrymningsväg och måste vara helt tomt. Ställ inte barnvagnar och 
cyklar i trapphuset. Det ska heller inte finnas brännbart material i trapphuset såsom 
tidningar, skräp och julgranar. 

• Man får inte grilla på balkongen (oavsett typ av grill). Man får givetvis inte heller skjuta 
raketer eller fyrverkerier från balkongen. Kasta aldrig fimpar från balkongen, fimpar 
skräpar ner även om de är släckta och inte orsakar brand.  

• Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter. Brf Norrby har delat ut en brandvarnare till 
alla lägenheter, men det är bostadsrättshavaren som måste kontrollera att den 
fungerar och byta batteri vid behov (ett s.k. 10-års batteri håller ca 7 - 8 år). Dammsug 
brandvarnaren regelbundet. Vill du ha fler brandvarnare i lägenheten, köp gärna det själv. 
Går brandvarnaren du fått av föreningen sönder, får du en ny på expeditionen. 

• Brandfilt och brandsläckare kan man ofta skaffa förmånligt via sitt försäkringsbolag.  
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