
Brannsikker 
fr itid

Førstehjelp ved brannskader
◆ Kjøl først ned den brannskadde kroppsdelen i kaldt vann i 

fem minutter. 
◆ Hold deretter skadeområdet 20-30 minutter i lunkent vann 

(15-20 grader). 
◆ Bruk eventuelt salve beregnet for brannskader. 
◆ Klær over brannsårene fjernes så snart det lar seg gjøre. 
◆ Tøy som sitter fast i brannsåret skal ikke fjernes med mindre 

det ulmer i tøyet. 
◆ Kontakt lege.

Åpen ild i naturen
Fra 15. april til 15. september er det ikke tillatt å gjøre opp 
ild (bål, grill eller lignende) i skog og mark uten tillatelse fra 
brannsjefen i kommunen.

Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet 
i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og 
vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, 
bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store 
avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent. Forlat 
aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket.
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Grilling – 
ild i naturen
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Hver t år påføres mange barn og voksne 
alvor lige brannskader ved grillen. 

Engangsgrill
Engangsgrillen plasseres på et ubrennbart underlag. Grillen blir svært varm på undersiden og kan 
antenne underlaget. Etter grilling, pass på at grillen er skikkelig slokket og avkjølt med vann. Ta grillen 
med hjem. Tenk på miljøet – ikke kast engangsgrillen i naturen.

Gassgrill
Gjør deg godt kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold 
av grillen nøye. Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og -slangen for å unngå lekkasje eller 
tilstopping. Oppbevar aldri ekstra gassfl asker nær grillen. Gassfl asker med bulker eller rust må ikke 
brukes.

Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassfl asken. Flytt fl asken til 
et sikkert sted dersom det er mulig. Fjern alle varmekilder (f.eks. stearinlys, sigaretter, stråleovner og så 
videre). Gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet.

Grilling på balkong
På balkong er elektrisk grill det tryggeste alternativet. Sørg for god avstand til brennbart materiale. 
Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer. 
Merk at borettslag kan ha egne regler som må følges.

Unngå at du eller dine nærmeste 
også blir skadet – bruk grillvett.

Grillvettregler
1. Grillen skal stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale.
   
2. Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen.

3. Barn skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.

4. Bruk ikke fl agrende eller løstsittende tøy under grilling.

5. Bruk tennbriketter eller små mengder tennvæske ved opptenning.

6. Bruk ikke tennvæske på varm grill.

7. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.

8. Asken skal være kald før den tømmes på et sikkert sted.

9. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.

10. Ha alltid førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.


