
 

 

Brandvarnare – Placering & skötsel 
                             Brandvarnaren är en billig livförsäkring och en självklar del i hemmet. 

  

Hur många brandvarnare behöver jag? 

- Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. 
- Brandvarnaren täcker upp ett område på ca 60 m2.  
- Brandvarnarna bör placeras i anslutning eller i närheten av sovrum, hall, eller andra centrala 

platser i sin bostad med bra upptagningsområde.  
- Använd en värmevarnare för rum som kök, badrum eller tvättstuga. 
- Brandvarnarna skall uppfylla EN 14604 standarden.  
- Märkningen finns på förpackning / brandvarnaren / manualen. 

Hör du röken?  

Var skall en brandvarnare monteras? 

Brandvarnarna ska placeras enligt anvisningar. 

- En brandvarnare skall placeras i tak, den högsta punkten är lämpligast alternativt centralt 
placerad i hall / korridor eller liknande. 

- Minst en brandvarnare på varje våningsplan – exempelvis ovanför trappan till övervåningen.  
- Undvik att placera brandvarnaren på vägg (luftfickor försämrar upptagningsområdet) 
- Placera brandvarnare med minst 50 cm fritt utrymme runt om. 
- Undvik att placera brandvarnare nära ventilationsutrymmen, fläktar etc. 
- Placering av optiska brandvarnare i badrum, garage och nära spisfläktar kan förorsaka onödiga 

falsklarm.  

Kontroll & skötselråd 

- Dammsug gärna brandvarnaren någon gång / år med ett mjukt munstycke. 
- En bra regel är att byta batteri 1 gång / år, 1:a advent kan vara en bra regel. Alternativt kan vi 

rekommendera så kallade ”litium” batterier som håller ca 10 år.  
- Kontrollera regelbundet din brandvarnare, ett par gånger / år eller efter det att man varit bortrest 

en tid. 
- En brandvarnare bör bytas ut efter 8-10 år, smuts, damm och fettpartiklar kan påverka 

brandvarnaren negativt. 



  

Hur testar man själv en brandvarnare? 

Du kan göra en enkel test genom att trycka in ”testknappen” Då skall brandvarnaren tjuta. Vill man 
testa/prova brandvarnaren med rök, så rekommenderar vi att göra detta i ett utrymme som lätt kan ventileras 
efteråt.  

Ex: Använd bunke / hink som hjälpmedel. 

1. Sätt eld på papper/tyg eller liknande på en plan yta. 
2. Släck den lilla branden så rök uppstår. 
3. Placera bunke/hink över röken och lägg in en brandvarnare – den bör starta relativt omgående eller 

inom 10-20 sekunder. 
Denna test kan tyckas vara omständlig, men det är samtidigt viktigt att ”simulera” en rökutveckling i 
kombination med brandvarnarens funktioner och utformning.  
En brandvarnare ”matas” med rök uppifrån och ner in i brandvarnaren om den är riktigt placerad i tak, att 
testa/prova en brandvarnare med röken från ett släckt ljus/tändsticka eller för den delen cigarettrök är INTE 
att rekommendera, och ger heller inte ett verkligt händelseförlopp. 
 
Det finns också rökstickor eller testgas på maknaden, som kan användas för att lätt simulera en brandrök så 
att brandvarnaren utlöser. 
 

 Vad gör jag med min gamla brandvarnare? 

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur 
batteriet och sortera det för sig.  

 Har jag ett bra brandskydd hemma? 

En eller ett par brandvarnare är bättre än inget och ger ett grundläggande skydd/bevakning i händelse av 
brand i bostaden, och varnar i tid för säker utrymning. Ett fullgott brandskydd för hemmet bör kompletteras 
med: 

- En eller flera brandvarnare på alla våningsplan beroende på boendeyta. 
- Brandsläckare, pulver 6 Kg, 1 på varje våningsplan 
- Brandfilt, storlek 120 x 180 cm alt 120 x 120 
- Lär alla familjemedlemmar hur saker fungerar. 
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