Sjekkliste!

Det er selvfølgelig ikke bare på barnerommet du må tenke brannsikkerhet. Ta
deg tid til å gjennomgå denne sjekklisten en gang i året, fortrinnsvis i den kalde
årstiden.
• Sjekker du at komfyren er skrudd av etter bruk, og når du forlater huset eller
legger deg?
• Trekker du alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater, som for eksempel
kaffetrakter, etter bruk?
• Er du klar over faren ved å tildekke varmeovner?
• Passer du på at du aldri bruker sterkere pære enn det lampen er merket med?
• Er det alltid noen til stede når vaskemaskin eller tørketrommel er i bruk?
• Renser du lofilteret i tørketrommelen etter bruk?
• Har du nok stikkontakter så du unngår bruk av skjøteledninger?
• Har du skrusikringer? Trekker du dem i så tilfelle godt til minst en gang i året?
• Har du bare fastmonterte lamper og varmeovner på barnerommet?
• Følger du alltid opp bruksanvisningen for elektriske apparater?
• Holder du brannøvelse hjemme?
Pålagt sikkerhetsutstyr i hjemmet
• Røykvarsler
• Brannslokningsutstyr (vannslange/pulverapparat)
• Overspenningsvern (fra 2010)
• Jordfeilbryter/-varsel/-vern
• Komfyrvakt (fra 2010)
Anbefalt sikkerhetsutstyr i hjemmet
• Brannstige/-tau
• Brannslokningsutstyr (Brannteppe, slukkeskum, slukkeboks)
• Gassvakt
• Koplingsur
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Brannsikkerhet
på barnerommet

Brannsikkerhet på
barnerommet
Skjøteledninger

De fleste tenker på brannsikkerhet i hjemmet sitt. Røykvarsler og brannsloknings
apparat er på plass. Man er flink til å skru av komfyren, og er nøye med å slukke
stearinlys når man forlater stua. Men hva med barnerommet? – Der er det mange
skjulte brannfeller!

Skjøteledninger er ingen akseptabel permanent løsning
og skal ikke benyttes på barnerom. Har du behov for ﬂere
stikkontakter, så få en elektriker til å montere dem der det
er hensiktsmessig.

Feil bruk av elektriske apparater er årsaken til mer enn hver femte boligbrann.
Årsakene er som oftest uvitenhet, likegyldighet og glemsomhet. Du som har små barn
i huset må være ekstra påpasselig.

Lamper

Stikkontakter

Løse lamper på barnerom kan være en brannfelle.
Vær spesielt varsom med lavvoltsvarianter som gir
godt lys, men blir svært varme. Det finnes en rekke
lamper av denne typen på markedet, for eksempel med
halogenpære til bruk som leselys på skrivebordet.

Stikkontakter som ikke er i bruk bør sikres med sikkerhets
plugg slik at man unngår berøringsfare med påfølgende
brannskader. Dette er standard på nytt utstyr, men har du
gamle stikkontakter må du kjøpe dette separat.
Er du usikker på om du har barnesikring på stikkontakten?
Dersom du ser rett inn i hullene bør du skaffe deg sikrings
utstyr. Er de tettet med et hvitt deksel skal kontakten være
sikret.

Et annet problem med lys på barnerom er spotlights
eller klypelamper. Disse brukes ofte av barn under lek
for eksempel under dynen for å gi lys, noe som også kan
føre til brann. Klypelamper av plast har gjentatte ganger
forårsaket branntilløp fordi de lett løsner og faller ned.

Oppladbare leker

Det finnes en rekke billige og dekorative plastlamper. Disse kan kanskje ha form som
morsomme figurer og dyr. Slike lamper tåler ikke alltid den røffe behandlingen de
utsettes for. Vi anbefaler derfor sterkt å prioritere kvalitet fremfor pris.

Vær oppmerksom på at oppladbare leker
kan medføre brannfare. Enkelte leker har
begrenset ladetid, som for eksempel en halv
time eller liknende. Lading utover denne
tiden kan for noen av lekene medføre fare
for overopphetning og branntilløp.

En god regel er at alle lamper på barnerom skal være fastmonterte, enten i taket
eller på veggen.

Varmeovner

Ikke la barna lade lekene på egenhånd.
Sørg for at lading av leker utføres av voksne
og for all del; les bruksanvisningen.

Flyttbare varmeovner hører ikke hjemme på et barnerom. Det gjelder stråleovner,
vifteovner og oljefylte ovner. Faren med frittstående ovner er at de lett kan tildekkes
av tekstiler, som dyner eller klær, og føre til branntilløp.

Vi anbefaler alle foreldre å ta en daglig kontroll av elektrisk utstyr, lys- og
varmekilder på barnerommet etter sengetid!

Ved siden av luftbåren og vannbåren sentralfyring, er den eneste akseptable varme
kilden på et barnerom elektriske panelovner fastmontert på vegg.
Bruk ovner med lav overflatetemperatur for å
unngå forbrenningsskader.

Det lokale elektrisitetstilsynet i Alta Kraftlags forsyningsområde
jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor
bjorkmanns.no

Ovner må aldri komme for nær brennbart
materiale, eller tildekkes. Husk derfor på lengden
på gardinene. De fleste ovner må ha minst 5
centimeters avstand fra overkant av ovnen til
gardinene. Husk også hvor viktig det er å holde
leker, dyner og blader adskilt fra varme- og
lyskilder på barnerommet.

sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn i Alta Kraftlag er en del av det

offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er
gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

