
DRA UT 
SIKRINGSSPLINTEN 

STIGEN
FELLES UT 

KLAR
TIL BRUK!

Vi har lang erfaring med bruk av 
brannstiger. 
Vi leverer også tilbehør til 
brannstigen som utstigningstrinn, 
redningsele og håndtak til vegg.
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3.

SAMME PROSSEDYRE
VED RØMMNING I FRA
UTLØSERSTASJON I 
1-2 ETASJE. 

BRUKERVEILEDNING
FOR BRANNSTIGE



Råd og tips fra Norsk brannvernforening:

Slik planlegger og gjennomfører du en brannøvelse i egen bolig

Boligbranner er den vanligste typen brann i Norge. Og den farligste. Ved å delta i Nasjonal brannøvelse
og gjennomføre årlige brannøvelser i egen bolig, vil du være bedre forberedt på å håndtere en brann,
om det noen gang skulle oppstå. All erfaring viser at de som har øvd på en dramatisk situasjon, også
er de som håndterer en slik situasjon best.
Her følger noen gode råd og tips om hva man bør gjøre for å planlegge og gjennomføre en brannøvelse.

Planlegging:

Familien bør sette seg ned og planlegge brannøvelsen sammen. På den måten skaper man interesse
og engasjement hos alle. Man må bli enige om hva slags øvelse man ønsker å gjennomføre, og når 
øvelsen skal finne sted. Man kan lage en enkel plan som alle er enige om å følge. I planen må det 
blant annet komme om å følge. I planen må det blant annet komme frem hvor man skal møtes utenfor
huset i tilfelle brann (se eget punkt lenger ned). Man må også huske  å lukke dører og vinduer bak seg
i tilfelle brann. Dette seg i tilfelle brann. Dette bør også skrives ned i planen.

Evakueringsøvelse:

Den vanligste formen for brannøvelse er en evakueringsøvelse. Om en brann faktisk skulle inntreffe, 
er det helt klart viktigst at alle kommer seg ut i trygghet. Derfor er dette den viktigste formen for øvelse.
Fordi man aldri kan forutsi hvor en brann oppstår, er det viktig at man er det viktig at man øver på alle
tenkbare situasjoner. Det er mange eksempler på at hovedrømningsveien er umulig å bruke på grunn
av flammer eller røykutvikling. Derfor er det viktig å teste ut alle alternative rømningsveier som finnes. 
Når man øver regelmessig, for eksempel en gang i året, bør man variere øvelsene slik at man får øvd 
på ulike situasjoner.

Test av utstyr:

Man kan også ha andre former for brannøvelse, for eksempel en øvelse hvor man ser nærmere på 
slokkeutstyret. Man kan diskutere hva man skal gjøre om det brenner i veggen, i en gryte på kjøkkenet,
eller andre tenkelige steder. Om man har et eller flere brannslokkeapparater, bør man ta frem dette og
se nærmere på det. Det skal jevnlig foretas en egenkontroll. Om man har en husbrannslange er det 
viktig å teste at den fungerer. Rull den ut (for eksempel i hagen) og test at den virker som den skal.
Har man et brannteppe bør man sjekke at dette ligger lett tilgjengelig der behovet er størst (oftest på
kjøkkenet) og at man lett kan betjene det. Har man brannstiger/branntau bør dette testes.

Møtested:

Et viktig punkt når det gjelder evakuering, er å avtale et samlingssted ute. Et slikt sted bør være lett
tilgjengelig for alle, lett å huske, og i trygg avstand fra boligen. Hensikten er å ha oversikt over hvem
som er ute, og i en reell sitasjon; hvem som eventuelt ikke har kommet seg ut.

Evaluering:

Etter at øvelsen er gjennomført bør familien igjen sette seg ned sammen, og diskutere øvelsen. Hva
gikk bra, hva gikk ikke så bra. Ble det avdekket forhold som må utbedres? Var alle rømningsveier i 
bruk? Ble dører og vinduer som det skulle, er dette fint. Da kan man være obs på dette neste gang, 
eller foreta de utbedringer som skal til.

Lykke til med brannøvelse i egen bolig!


