
Varsling og rømning 
 
Vi vet alle hvor utgangsdøra til våre egne boliger er.  
Det er den første døra vi går i gjennom når vi flytter inn,  
men det ikke sikkert at det vil være den døra vi bruker  
når vi forlater huset for siste gang. 
 
Har du tenkt på hva du skal gjøre hvis utgangsdøra er blokkert  
av røyk og brann? Har du gjort det du skal for å sikre at du og  
dine vet hva dere skal gjøre hvis dere må rømme boligen?  
 
 
 
Varsling 
Det viktigste i et branntilfelle er å varsle de som er i boligen. Rop og skrik. Våkner du av 
røykvarsleren midt på natten og ikke klarer å slokke brannen umiddelbart, er det bare en ting å 
gjøre: Få opp unger, få opp voksne og få ut folket!  
Brannvesenet må få beskjed så snart som mulig om 
brannen. Nødnummeret til brannvesenet er 110. 
Hver region er ilknyttet en regional alarmsentral.  
Bor du f. eks. på Svalbard, kommer du til alarmsentralen 
i Longyearbyen. Si hvem du er og adressen til hvor det  
brenner. Husk at jo bedre beskrivelse du gir, jo fortere  
kommer brannvesenet. Alarmsentralen kan se telefon-  
nummeret du ringer ifra, men hold telefonkontakten med  
sentralen om du kan. Klarer du å ringe alarmsentralen  
hjemmefra, er det best. Det tar mindre tid enn å ringe fra  
naboen. (Brannvesenet – 110)  
 
Alle som er truet av en brann må varsles. Dette gjelder for eksempel hvis du bor i en boligblokk 
eller det er andre leiligheter i samme bolig. Noen rekkehus har brannalarmanlegg eller 
seriekoplede røykvarslere. Dette gir god varsling til alle beboerne i bygget. Blir det nødvendig 
med varsling til større områder, vil politiet ta seg av dette.  
 
Rømning 
Hvis brannen er så stor at den ikke lar seg slokke, så er det  
bare å komme seg ut. Husk å lukke døren hvis det er brann  
i rommet du forlater. Dette hinder røykspredning. I vanlige  
eneboliger skal det være direkte utgang til det fri.  
Bor du i 2. eller 3. etasje, skal det være vinduer eller andre  
dører tilrettelagt for rømning. Det stilles krav til vinduer som skal 
brukes som rømningsvei. De skal lett la seg åpne og ha en minimum  
bredde på 50 cm og minimum høyde på 60 cm.  
Samtidig skal bredden + høyden være 150 cm. Vanskelig?  
Nei. Moderne vinduer som kan åpnes og skal brukes i rom som  
soverom og stuer tilfredsstiller som regel disse kravene. Har boligen 
to dører ut, må de selvfølgelig også kunne åpnes. Det må være nøkkel i  
låsene og de å ikke på noen måte spikres igjen eller blokkeres. Bor du  
i høyden og har vindu som rømningsvei, må du ha utvendig trapp hvis  
det er mer enn fem meter til bakken. Fem meter kan fort bli veldig høyt,  
så det er ingenting i veien for at det monteres trapp eller evt. Brannstige 
hvis det er under fem meter.  
 
En annen ting som kan vanskeliggjør rømning, er sne. Kanskje må  
nordmenn bli flinkere til holde rømningsdører fri for sne?  
Mange vil ta med seg saker og ting mens de rømmer. Det kan være fotoalbum, bilder og viktige 



papirer. Barn vil gjerne ha med seg kosedyr. Er brannen så stor at man må rømme, er det ikke 
tid til å ta med seg slike ting. Ikke risiker livet for å redde materiell. Hvis brannen blir slokket 
tidsnok av brannvesenet, får du lov til å hente tingene dine i etterkant.  
Når det gjelder påkledning, skal man aldri begynne å kle på seg for mye før man rømmer. Ta 
heller med deg klærne som ligger på stolen eller i en bylt på golvet og kle på deg når du 
kommer ut. Det er uvanlig å ha sko og støvler tilgjengelig ved rømning. Ikke kast bort tid ved å 
lete etter sko. Springer du forbi et par, så ta dem med og ta dem på ute.  
 
Hva kan gjøres på forhånd? 
Det at rømningsveiene fungerer, er alfa og omega i en  
rømningssituasjon. Dører og vinduer må være tilrettelagt 
for dette. Samtidig bør en rømningssituasjon være  
gjennomtenkt. Ligger alt rimelig godt til rette for rømning,  
kan noe forbedres?  
Det rent byggetekniske er lett å få oversikt over, men  
hva med dere selv? Kan dere bruke brannstigen, vet alle 
hvordan vinduer åpnes?  
Det er ikke sikkert at et er voksne som oppdager brannen. 
Det kan like godt være barn som kjenner røyklukten 
eller hører røykvarsleren. Det vil ikke skremme barna om 
de blir forklart hva som er viktig å gjøre når dette skjer. Barn blir av og til tatt med på
brannstasjonen når de er på skolen eller barnehagen og får der fortalt hvordan de skal opptre
under en brann. Dette er en fin anledning for foreldre å snakke om brann med barna.  
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