Guide til boligkontroll
Skriv inn lokalt unikt kjennetegn: ___________________
Fyll inn et lokalt og unikt kjennetegn som alle kontrollører merker sine skjemaer med. Dette gjør at vi kan hente ut dine lokale tall
i statistikken etter kampanjen.
Varsling
1.
2.
3.
4.

Minst en fungerende røykvarsler i hver etasje (påbudt) eller
brannalarmanlegg
Riktig montert røykvarsler (påbudt)
Sammenkoplede røykvarslere (hvis montert)
Kjenner beboeren nødnummeret til brannvesenet?

Boligkontrollen gjennomføres enklest
med smarttelefon eller nettbrett.
Inngang til kontrollskjemaet finnes på
dsb.no/roykvarslerdagen

Slokkeutstyr
1.
2.
3.

Finnes husbrannslange og/eller brannslokkeapparat (påbudt)
Er slokkeutstyret i orden? (påbudt)
Er slokkeutstyr hensiktsmessig plassert (påbudt)

Elektrisk
1.
2.
3.

Skjøteledninger, støpsel og kontakter uten synlige skader
Ingen varmgang eller løse skrusikringer i sikringsskap
Kontroll av jordfeilbryter og overspenningsvern (hvis montert)

Rømningsvei og øvelser
1.
2.

Har boenheten tilfredsstillende rømningsmuligheter (i alle etasjer)
Er det gjennomført brannøvelse i boligen

Komfyrvakt
1.

Er det montert komfyrvakt?

Ildsted
1.

Ingen synlige skader eller feil på ildsteder, skorstein og brannmur

Eventuelle kommentarer
Valgfritt felt – fyll inn eventuelle kommentarer til boligeier/boligbruker. Krever at du også fyller inn neste felt.
Boligeiers e-post-adresse
Valgfritt felt – fyll inn for å sende en kvittering på utfylt skjema til boligeier/boligbruker.
Trykk grønt ikon nede til høyre for å sende inn skjemaet. Da blir du sendt direkte til et nytt, tomt skjema, klar for ny kontroll.

Ved utfylling av digitalt kontrollskjema
For alle punkter skal det krysses av for tilstanden ved ankomst til boligen. Eksempel: Kontrolløren skal ikke først skifte batteri i
røykvarsleren, og deretter krysse av for OK. Dersom man finner en røykvarsler med utgått batteri, skal man først krysse av for
Ikke OK, og deretter skifte batteri.
Her er noen viktige brannforebyggende samtaleemner mens kontrollen pågår


Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Du må ha minst en røykvarsler i hver etasje. Har du en bolig
med mange rom eller flere etasjer bør du i tillegg koble røykvarslerne sammen (seriekoble).



I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er det krav til komfyrvakt. Det betyr at det skal være installert som en del av
det faste elektriske anlegget. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du montere komfyrvakt. Mottar du
helsetjenester fra kommunen kan du undersøke om du også kan låne en komfyrvakt derfra.



Brannfarlig gass skal ikke oppbevares på loft eller i kjeller.



Oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel bør ikke brukes når alle beboere sover eller er ute av boligen.



Unngå brennbare lysmansjetter/-staker og levende lys i juledekorasjoner. Forlat aldri et rom med levende lys.



TV-apparat bør slås av med av/på-knapp der det finnes, ikke bare fjernkontroll.



Flatskjermer tilknyttet kabelanlegg og jordet kontakt, bør ha egen overgangsplugg i antennekontakten.



Informer om behovet for overspenningsvern og jordfeilbryter.



Støpslet til julebelysningen bør trekkes ut om natta og når det ikke er noen hjemme.



Varmeovner og lamper skal ikke tildekkes. Flyttbare ovner bør brukes under tilsyn.



Unngå skjøteledninger til utstyr som krever mye strøm.



Vær oppmerksom på farer ved lavvoltsbelysning/spotlights.



Beboerne kan finne mer informasjon om brannforebygging på www.røykvarslerdagen.no og www.sikkerhverdag.no.

Veiledning til kontrollpunktene
Varsling
1. Test varsleren fortrinnsvis ved å bruke røyk. Dette fordi en del varslere på markedet ikke tester ionekilden ved bruk av
testknappen. Dersom dette er vanskelig, bruk testknappen. Alternativt til røykvarsler, kan det være montert et FG-godkjent
boligalarmanlegg. Test minst en av detektorene. Om anlegget er koblet mot alarmsentral/brannvesen, be beboer varsle
alarmmottager før testen utføres. Røykvarslere som er eldre enn ti år bør byttes.
2.

Riktig montert betyr montering i tak, minst 50 centimeter fra vegg og hjørner. Minst en av varslerne skal være plassert slik
at alarmen høres tydelig på alle soverom når dørene er lukket.

3.

Test en av varslerne og undersøk om alle gir alarm. Gjenta testen fra en av de andre varslerne.

4.

Spør beboeren om hvilket nummer (110) hun/han skal ringe ved en eventuell brann.

Slokkeutstyr
1. Sjekk at det finnes et slokkeapparat i husstanden (6 kg pulver eller skum-/vannapparat på minimum seks liter med
effektivitetsklasse på minimum 21A). Alternativt husbrannslange.
2.

Se etter at manometernål står på grønt, eller at husbrannslangen rekker alle rom. “Spraybokser” kan være egnet
tilleggsslokkeutstyr, men erstatter ikke påbudt slokkeutstyr. Informer også om nytten av å ha brannteppe på kjøkken.

3.

Sjekk at slokkeutstyret er plassert lett tilgjengelig og at alle i familien vet hvor det er.

Elektrisk
1. Gjør en visuell kontroll på om skjøteledninger, støpsler og kontakter er uten synlige skader. Vær oppmerksom på
brunsvidde støpsler/kontakter. Om mulig: dra frem komfyr og kontroller komfyrkontakten. Kontroller om det finnes mange
skjøtekontakter satt inn i hverandre (koblingsklyser). Se også etter utstrakt bruk av skjøteledninger. Apparater med stor
effekt som varmeovner bør ikke være tilkoblet via skjøteledninger.
2.

Se etter tegn til varmgang i sikringsskap og inntaksskap. Ta ut et par skrusikringer (der dette finnes) og se om bunnskruene
er hele og tilstede. Se også etter om det er skader på sikringenes tilkoblingspunkt.

3.

Jordfeilbryter har en testknapp som kan trykkes inn. Ved å trykke denne kuttes strømmen i vedkommende kurs. Spør
beboer om dette er ok, og om det er koblet datautstyr eller lignende til kursen. Datautstyr bør avlogges før testen. Vær
oppmerksom på at elektriske klokker for eksempel på komfyrer nullstilles ved testen. Sett eventuell inn riktig tid hos dem
som ikke klarer dette selv. Kontroll av overspenningsvern gjøres visuelt ved å se etter om noen av de tre elementene har et
vindu med rød eller svart klaff. Dette indikerer at vernet er ødelagt og må skiftes.

Rømningsvei og øvelser
1. Er det tilfredsstillende rømningsmuligheter? Vurder dette på grunnlag av beboers fysiske tilstand.
2.

Brannøvelse kan være å trene voksne og barn i å komme seg ut via rømningsveiene. Vurder hva beboer kan være i stand til.
Brannøvelse kan også være at alle i familien setter seg ned og planlegger hvordan de skal komme ut i et branntilfelle. Viktig
at beboerne er enige om en felles møteplass utenfor boligen.

Komfyrvakt
1. Sjekk om komfyrvakt er montert over komfyr/koketopp.
Ildsted
1. Se etter synlige skader. Se spesielt etter utettheter og skader i overgangen mellom røykrør og skorstein der dette er mulig.

