BrandBevægelsens indsamling af eksempler på Happy Fires1
Pilotprojektet forløber fra 1. juni til 1. december 2014 og har til formål at indsamle et antal eksempler på
”happy fires” for at give et kvalitativt overblik til brug for fokusering af fremtidig brandforebyggelse.
Indrapportering af ”happy fires” fra de seneste år er også velkommen.

Overskrift: Brændbar lyskrans gik ud af sig selv
Skadestedet (f.eks. køkken i
villa, skolegård eller mark)
Omstændigheder
(tidspunkt, vejrlig mv.)
Årsag (hændelsesforløbet op
til branden)
Udvikling (hvordan udviklede
branden sig?)

Dagligstue i lejlighed på 1. sal

Opdagelse

Da pigen kom fra skole. Naboen havde hørt røgalarmen, men
havde ikke kunnet se nogen brand gennem brevsprækken.

Indsats (hvorledes blev
hændelsen standset)

Slukket af sig selv

Skadens omfang

Glaslysestagen revnet. Sofabordets kakler skal rengøres grundigt
– hvis det er muligt.
Forglemmelse efter morgenhygge foran fjernsynet, da familien
pludselig fik travlt med at komme ud ad døren

Hvorfor opstod branden?

I løbet af dagen, opdaget da den 10-årige pige kom fra skole
Tændt stearinlys på sofabordet glemt, da familien gik på arbejde
Da lyset brændte ned, antændtes ”blomsterkransen” af plastic,
som dryppede ned på kakkelbordet og brændte ud af sig selv.

Hvorfor blev den ”happy”?

Fordi lyset stod på et ubrændbart underlag uden gardiner eller
aviser i nærheden

Erfaring (Ændret adfærd,
virkede forebyggelsen?)
Skema udfyldt af

Ja, familien er meget disciplineret mht. placering af levende lys.
Nej, de bør aftale, at ”den, der tænder lys, slukker det”
Og: Brændbare lyskranse er en unødig risiko
Peter Hofman-Bang
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Det udfyldte skema sendes til phb@sikkerhedsbranchen.dk inden den 1. december 2014.
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En ”Happy Fire” defineres som ”en mindre uforsætlig brand, hvis konsekvenser begrænses væsentligt af teknisk
forebyggelse, menneskelig indgriben eller en kombination af begge dele”. Der skal være tale om at ”det ER gået galt”,
altså at ”ild er kommet ud af kontrol” i en eller anden grad.

