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Hvorfor skal du udarbejde en flugtvejs- og indsatsplan til din bolig?

Det er helt naturligt at frygte brand i boligen.

Alarmeres I af røgalarmer, eller opdager I på anden vis en brand i jeres bolig, er det meget vigtigt, 
at alle bevarer roen, og at der handles hurtigt og korrekt, så alle kommer ud i god behold. Derfor 
er det vigtigt at alle ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand. 

Sæt jer om bordet og gennemgå i fællesskab denne folder. 

Hvis det brænder, og du skal ud via andre rum, så føl altid på øverste del af de døre du skal 
passere. Er de varme – så lad være med at åbne dem. Hvis det er umuligt at komme ud af den 
sædvanlige vej, så luk døren til de rum, hvor du ikke kan komme igennem pga. røg eller ild. 

Det er vigtigt, at også børn ved, hvordan de kommer ud. Børn gemmer sig ofte, når de bliver 
bange. Forklar, dine børn, at uanset hvad, må de aldrig gemme sig for ilden. Udarbejd gerne en 
nødkaldsliste med nyttige telefonnumre, som er let tilgængelig for dine børn. Brug eventuelt 
notatfeltet på bagsiden. 

Er der ældre, enlige, gangbesværede, naboer eller personer med andet handicap, vær da 
også opmærksomme på, at de kan have behov for hjælp i tilfælde brand. 

 

Sådan udarbejder du din flugtvejs- og indsatsplan til dit enfamiliehus eller dit 
rækkehus

√  Tegn en plantegning, med alle boligens rum

√  Marker tydeligt på tegningen, hvor der er opsat røgalarmer, brandtæpper og   
  brandslukkere 

√  Marker tydeligt flugtvejs muligheder (døre, vinduer, altaner m.m.), vurder    
  nøje hvilke I kan bruge, i tilfælde af brand
 

Det er vigtigt at drøfte, hvad I skal gøre, hvis de normale flugtveje er spærret af røg eller ild. Skal 
og kan der bruges reb eller stige? Aftal et fast mødested, hvor I mødes efter boligen er forladt og 
bliv der indtil brand og redning ankommer. Kan vinduerne åbnes og kan man komme ud af dem?



Hvad skal I gøre, hvis det brænder i dit enfamiliehus eller dit rækkehus:

Skab jer et hurtigt overblik. 
Hvor brænder det og hvem befinder sig hvor i boligen. 
Red mennesker og dyr. 
Ring 112 og fortæl hvor det brænder og bevar roen. 
Lyt til vagtcentalens medarbejder og besvar deres spørgsmål.

Hvis du ikke kan komme ud ved egen hjælp, så hjælper brandvæsenet dig. Giv dig tilkende i 
nærmeste vindue.                            
Luk altid så mange døre mellem dig og branden som muligt. Bliver du indespærret, så læg dig ned 
på gulvet. Her kan der være mere ilt, mindre røg, bedre udsyn samt mindre varme. Råb om hjælp 
og ring 112.

Aftal hvem der modtager brand og redning og fortæl dem, hvordan de kan komme ind i boligen. 
Informer om der fortsat er mennesker eller dyr i boligen.

Om muligt bekæmp branden. Du må dog aldrig overvurdere dine evner: 

• Gå aldrig tilbage i en brændende bolig
• Gå aldrig tilbage for at redde værdigenstande
• Gå aldrig ind i et røgfyldt rum
• Gå aldrig ud i en røgfyldt gang 
• Gå aldrig ned i en røgfyldt kælder 

Du risikerer at blive røgforgiftet og alvorligt forbrændt og 
der er stor risiko for at besværliggøre brand- og 
redningstjenestens indsatsmuligheder.

Sådan udarbejder du din flugtvejs- og indsatsplan til din lejlighed i 
etageejendomme. 

√  Tegn en plantegning, med alle boligens rum.  

√  Marker tydeligt på tegningen, hvor der er opsat røgalarmer, brandtæpper og   
  brandslukkere 

√  Marker tydeligt flugtvejs muligheder (døre, vinduer, altaner m.m.), vurder    
  nøje hvilke I kan bruge i tilfælde af brand

Det er vigtigt at drøfte, hvad I skal gøre, hvis de normale flugtveje er spærret af røg eller ild. Skal 
og kan der bruges reb eller stige? Aftal et fast mødested, hvor I mødes efter boligen er forladt og 
bliv der indtil brand og redning ankommer. Kan vinduerne åbnes og kan man komme ud af dem?



Hvad skal i gøre, hvis det brænder i din lejlighed eller etagebolig:

Skab jer et hurtigt overblik. 
Hvor brænder det og hvem befinder sig hvor i boligen. 
Red mennesker og dyr. 
Ring 112 og fortæl hvor det brænder og bevar roen. 
Lyt til vagtcentalens medarbejder og besvar deres spørgsmål.

Er de normale flugtveje spærret, brug da eventuelt altaner som flugtvej. Hvis du ikke kan komme 
ud ved egen hjælp, så hjælper brandvæsenet dig. Gå ud på altanen eller giv dig tilkende ved det 
nærmeste vindue. Luk døren mellem dig og ilden og råb om hjælp. Brandvæsenet kan redde dig 
med deres stiger. 

Luk altid så mange døre mellem dig og branden som muligt. Bliver du indespærret, så læg dig ned 
på gulvet. Her kan der være mere ilt, mindre røg, bedre udsyn samt mindre varme. Råb om hjælp 
og ring 112.

Aftal hvem der modtager brand og redning og fortæl, hvordan de kan komme ind i boligen. 
Informer om der fortsat er mennesker eller dyr i boligen.

Om muligt bekæmp branden. Du må dog aldrig overvurdere dine evner: 

• Gå aldrig tilbage i en brændende bolig
• Gå aldrig tilbage for at redde værdigenstande
• Gå aldrig ind i et røgfyldt rum
• Gå aldrig ud i en røgfyldt opgang 
• Gå aldrig ned i en røgfyldt kælder

Du risikerer at blive røgforgiftet og alvorligt forbrændt og der er stor risiko for at 
besværliggøre brand- og redningstjenestens indsatsmuligheder.

• Husk også, at du aldrig må bruge elevatorer i tilfælde af brand.
• Husk, at entredøre ofte er brandsikre i op til 30 minutter. 

Er boligejendommen på mere end 7 etager, er der adgang til brand- og røgsikre trapper, 
uanset din boligtype. Hvis du opdager brand i kælderen, er det meget vigtigt, at du lukker alle døre 
til kælderen.
 
Når du har gennemgået din bolig, udfyldt tjekskemaet og lavet din flugtvejs- og indsatsplan, så har 
du det optimale grundlag for at forbedre din boligs brandsikring.

Gem både din tjekliste, flugtvejs- og indsatsplan. 
HUSK at gennemgå dem årligt, for at bevare et brandsikkert hjem. 

Har du pårørende eller naboer, der bor alene, bør du hjælpe med et tjek. Det tager kun ”10 minut-
ter” at hjælpe andre med at forebygge brande. 
Så er du med til at redde liv og tab af uerstattelige værdier.
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