Etter brannen

Bergen brannvesen
er Bergen kommunes
brann- og redningskorps.

- noen råd

Vi rykker ut ved brann,
trafikk- eller andre ulykker,
kemikalieuhell, rednings
dykking med mer.
En annen viktig oppgave er
å hindre brann.
Har du spørsmål omkring
din brannsikkerhet - ta
kontakt med brannvesenets brannforebyggende avdeling.
Bergen brannvesen har
seks brannstasjoner:
Hovedbrannstasjonen ved
sentrum, og distriks
stasjonene Arna, Fana,
Laksevåg, Sandviken og
Åsane.

www.bergen-brannvesen.no

Nyttige telefoner:
Brannvesenet - 53 03 00 00
Politiet - 02 800
Legevakt - 55 56 87 60

Når det brenner hos deg
En brann - stor eller liten - kan oppleves som uvirkelig .
På kort tid er livet ditt forandret og det dukker opp en
rekke problemer og spørsmål. Bergen brannvesen vil
med dette foretelle deg hvem du kommer i kontakt med
og hvorfor - og hva som kan bidra til å komme tilbake til
en normal hverdag så snart som mulig.
Den første informasjonen får du på brannstedet. Her vil
politi, brannvesen og ambulansepersonell være de første du møter. Senere representanter for restverdiredning
og forsikringsselskap.
Helse
Har du oppholdt deg i røykfylt rom, og pustet inn
brannrøyk eller fått en brannskade må du til behandling.
Brannvesen
Brannvesenets oppgave er å redde liv og på best mulig
måte begrense skadene på din eiendom. Når brannen
er slokket, begynner vi med etterslukking og restverdiredning. Det vil si å begrense skadene etter brannen og
slokkearbeidet.
Politi
Politiet har det også hektisk i den første fasen av brannen. De skal sperre av området slik at rednings- og slokkearbeidet kan fungere effektivt. Og om det er behov for

Hva skjer de første timene etter brannen?

Hva skjer i dagene etter brannen?

Brannvesenet
foretar etterslokking så lenge det er nødvendig. Samtidig
dekker vi til for vannskade og får vekk overflødig vann. Huset
blir ventilert til det er røykfritt. Personell som har spesiell
kompetanse på restverdiredning (RVR), begynner så tidlig
som mulig å stoppe videre forringelse av verdier og forberede
skadesaneringarbeidet. Ta kontakt med RVR-personalet og
fortell disse om spesielt verdifulle gjenstander, malerier o.l.
RVR-befalet tar kontakt med forsikringsselskapet og kaller inn
skadesaneringsselskap for å utføre det resterende saneringsog sikringsarbeidet.

Politiet skal undersøke brannstedet bla. for å finne årsaken til brannen. Om du ønsker å komme inn i boligen din
for å hente ting må du henvende deg til politiet om dette.

Politiet
holder oversikt over hvem som er evakuert, hvor de er evakuert og eventuelt hvem som er skadet og hvor de er. Politiet
bevokter også brannstedet og sikrer eiendelene til de som
er evakuert til skadesaneringsfirma overtar. Politiet tar hånd
om barn som er alene. Politiet hjelper dem som har behov for
midlertidig bolig. Brannstedet blir avsperret til kriminaltekni-

Vær ikke alene!
Brann i egen bolig kan være en fryktelig opplevelse, og
regn med at du får en reaksjon. Vær derfor sammen med
andre de første døgnene etter brannen.
Føler du deg dårlig - kontakt lege, eller kontakt brannvesenet eller politiet om de er i nærheten. De vil sørge for
at du får den hjelp du trenger.

Forsikring
Kontakt forsikringsselskapet ditt så snart som mulig. Om
det er en restverdileder fra brannvesenet på stedet har
han allerede gjort dette, men du må også kontakte forsikringsselskapet ditt selv for å rapportere skade.
Ved en større brann vil sannsynligvis en representant
for forsikringsselskapet være på stedet. Henvend deg til
denne om øyeblikkelige personlige behov, midlertidig
innlosjering eller erstatning, Om ikke du får kontakt med
ditt forsikringsselskap, vil politiet gi deg nødvendig hjelp.
Viktige dokumenter
Om du får lov å gå inn i boligen din for å se etter viktige
ting - ta med deg:
•
kredittkort
•
nøkler til bankboks
•
forsikringspapirer
•
pass
•
nødvendige medisiner / resepter

