
BRANDSKYDD
HSB brf Bällstaån hus D

UTRYMNING
    Lägenhet

Vid brand utanför din lägenhet:
Boende i trappuppgång D1 utrymmer via 
trapphuset vilket är utformat med en högre 
säkerhet än vanliga trapphus genom att en extra 
sluss finns på varje våningsplan.
Trapphuset är därmed säkrat mot brandgaser och 
är därför accepterad som enda utrymningsväg. 
Brandgaserna sprids inte mellan våningsplan.

Boende i trappuppgång D2 utrymmer via 
trapphuset alternativt via fönster eller dörr direkt ut 
i det fria. 

Luften och sikten är bäst närmast golvet. Använd 
inte hissen för att lämna byggnaden.

Vid brand i din lägenhet:
Utrym via trapphuset. Använd inte hissarna för att 
lämna byggnaden. Säkerställ att din lägenhets-
dörr stängs efter dig så att branden inte sprids i 
byggnaden. 

UTRYMNING 
    allmänna utrymmen

Entréplan föreningslokal: 
Via dörr direkt ut till det fria.

Entréplan tvättstuga:
Via dörr direkt ut till det fria.

Entréplan teknikutrymmen:
Via dörr direkt ut till det fria.

VID BRAND -     RING 112
RÄDDA
Kontrollera om det finns nödställda och rädda dem.
VARNA
Varna övriga som hotas av faran.
LARMA
Ring räddningstjänsten: 112
SLÄCK
Om det är möjligt, använd släckutrustning.

Huset är indelat i olika sektioner för att förhindra att 
brand sprider sig. Några exempel på dessa sektions-
indelningar är trapphus, lägenhet, barnvagnsförråd, 
lokal, lägenhetsförråd och komplementsutrymmen. 
Det är därför viktigt att se till att dörrar mellan dessa 
sektioner stängs ordentligt för att förhindra brand-
spridning. 



DITT BRANDSKYDD
HSB brf Bällstaån trapphus D1

UTRYMNING lägenhet
Entréplan lägenheter: 
Via trapphus alternativt via fönster eller dörr direkt 
ut i det fria. 

Våning 1-7 lägenheter:
Trapphuset är utformat med en högre säkerhet än 
vanliga trapphus genom att en extra sluss finns på 
varje våningsplan. 

Luften och sikten är bäst närmast golvet. Använd 
inte hissen för att lämna byggnaden.

VID BRAND -     RING 112
Din lägenhet är en egen brandcell. Det innebär 
att lägenheten är en säker plats och ska 
kunna stå emot en brand i minst 60 minuter.

Trapphuset är därför säkrat mot brandgaser och 
är därför accepterad som enda utrymningsväg. 
Brandgaserna sprids inte mellan våningsplan.

VIKTIGT
Kontrollera regelbundet att dina brandvarnare 
fungerar.

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

Håll trapphuset rent och fritt från brännbart 
och hindrande material då det utgör en 
utrymningsväg.

Låt inte elektriska apparater såsom diskmaskin, 
tvättmaskin och torktumlare vara igång när du 
sover eller är hemifrån.

Byt ut trasiga elinstallationer, elsladdar och 
elektriska apparater.



DITT BRANDSKYDD
HSB brf Bällstaån trapphus D2

UTRYMNING lägenhet
Lägenheter: 
Via trapphus alternativt via fönster eller dörr direkt 
ut i det fria. 

Luften och sikten är bäst närmast golvet. Använd 
inte hissen för att lämna byggnaden.

VID BRAND -     RING 112

Din lägenhet är en egen brandcell. Det innebär 
att lägenheten är en säker plats och ska 
kunna stå emot en brand i minst 60 minuter.

VIKTIGT
Kontrollera regelbundet att dina brandvarnare 
fungerar.

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

Håll trapphuset rent och fritt från brännbart 
och hindrande material då det utgör en 
utrymningsväg.

Låt inte elektriska apparater såsom diskmaskin, 
tvättmaskin och torktumlare vara igång när du 
sover eller är hemifrån.

Byt ut trasiga elinstallationer, elsladdar och 
elektriska apparater.


