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Brandsikkert Hjem 
Fokus på kommunens særligt udsatte borgere 

 

- et pilotprojekt - 
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HVEM ER VI?  

 

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab 

Indbyggere: ca. 80.000 

 

 

 

 

 

Jimmy Andersen 
viceberedskabsinspektør 
 

Signe Engell 
kommunikationsmedarbejder 

Frederikssund 

Halsnæs 
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UDGANGSPUNKTET 
 

Inspirationen 

Inspireret af Greve Brandvæsens projekt, introduceret på Brandbevægelsens 

temadag i november 2013, besluttede vi os for at afprøve grundlaget og behovet i 

vores to kommuner, Frederikssund og Halsnæs.  

 

Risikogruppen 

Hvor mange borgere har vi i 

risikogruppen, og vil det give mening at 

indføre brandforebyggende 

hjemmebesøg? 

 

 

 

 

Møder 

Møder med interessegrupper for 

samarbejde. 
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UDGANGSPUNKTET 
 

Arbejdsgrundlag 
 

• Pilotprojekt med begrænset antal borgere (max. 10 fra hver kommune) ud fra 

det totale antal borgere der vurderes til at være i risikogruppen. 

 

• Udgifter og primær ressourceforbrug afholdt i eget regi. 

 

• To praktikanter fra Metropol. 

 

•Tilsagn fra hjemmeplejen om data. 
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SAMARBEJDE MED HJEMMEPLEJEN 
 

Hvordan finder vi de mest udsatte borgere? 

 

screeningsliste  

  

  

Slutantal personer til projekt 
 

10 fra Frederikssund Kommune  

(5 fra øst og 5 fra vest)  

 

4 fra Halsnæs Kommune 

(udgangspunkt 6-8) 

 

Vurderet antal 60-70 personer 

Risikogruppen 
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RAMMER FOR BESØGET HOS BORGEREN 
 

 
• Dato og tidspunkt aftalt i samarbejde med hjemmeplejen 

 

• De udvalgte borgere har sagt ja til at få besøg  

 

• Eventuelt en hjemmehjælper eller en anden ressourceperson tilstede 

• bl.a. beskrive uhensigtsmæssig adfærd (fx alkohol + rygning) 

 

• Anslået tidsforbrug: ½-1 time. 
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HVAD KIGGEDE VI EFTER? 
 

 

• Rygning 

• Brandmærker i og omkring møbler/sengetøj 

• Overfyldte askebægre og brandbare underlag 

 

• Brandslukningsmateriel  

• Røgalarmer 

• Brandslukker 

• Brandtæppe 

 

• El-installationer 

 

• Opbevaring nær varmekilder (komfur, el-radiator, brændeovn) 

 

• Borgerens mobilitet og flugtvejsmuligheder 
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Folder blev lagt på stedet, så hjælpere 

og familie kunne se, at vi havde været 

der, og hvad det drejede sig om. 

 

FOLDER 
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Efter synet blev der udarbejdet en rapport med anbefalinger på forebyggende 

tiltag, som efterfølgende blev sendt til hjemmeplejen. 

 

BRANDSYNSRAPPORT 
 



    Frederikssund  -  Halsnæs Brand- & Redningsberedskab 

RESULTATER 
 

 

Der er i marts og april 2014 foretaget 10 brandsyn i Frederikssund kommune og 4 

brandsyn i Halsnæs Kommune.  

  

 

Konklusion: Der ER et behov 

 

 

• Åbenlyse brandfarer 

 

• Eksempler på borgere, der tidligere har oplevet at starte småbrande i hjemmet 

(køkkenrulle på komfur, cigaretter tabt i skødet, i sengen, på gulvet m.m.) 

 

• Lige-ved-og-næsten eksempel 
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Observationer fra de første 14 brandsyn har udmøntet i en række anbefalinger om 

helt konkrete midler eller installationer i hjemmet. 
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UDBEDRING AF BRANDFARER OG MANGLER 
 

 

 

 

• Røgalarmer 

• Brandslukker 

• Brandtæppe 

• Forstøverflaske 

 

 

I to hjem har en elektriker installeret røgalarm med trådløs forbindelse til en alarm 

hos nabo/overbo. I det ene af disse hjem er der desuden blevet udbedret nogle 

dårlige el-installationer.  

  

En elektriker har efterset el-installationerne i et andet hjem, hvor dette blev 

anbefalet. 
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TV2/LORRY 24. APRIL 2014 

http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/4/24?video_id=90311
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UDGIFTER VED HJEMMEBESØG OG UDBEDRING 
 

 

• Tid 

• Materialer 

• Elektrikerløn 

  

 

 

12 Vandforstøvere á kr. 10,00 kr. 120,00 

20 Røgalarmer á kr. 40,00 kr. 800,00 

8 Slukker og brandtæppe á kr. 170,00 kr. 1.360,00 

2 Røgalarm til nabo á kr. 1.600,00 kr. 3.200,00 

2 El-eftersyn á kr. 1.000,00 kr. 2.000,00 

6 Ikke-brandbart underlag á kr. 500,00 kr. 3.000,00 

5 Brandhæmmende sengetøj á kr. 1.000,00 kr. 5.000,00 

3 Røgalarm til nødkald á kr. 1.500,00 kr. 4.500,00 

14 Forebyggende hjemmebesøg á kr. 1.000,00 kr. 14.000,00 

4 Mobil sprinkler á kr. 45.000,00 kr. 180.000,00 

  I alt     kr. 213.980,00 
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UDGIFTER VED BRAND 
 

 

Vi har skitseret udgifterne forbundet med brandforebyggende hjemmebesøg og 

udbedring = 15000 kr. pr. borger (gennemsnit for pilotprojektets 14 

borgere) 
= brandsikre 65 hjem hos udsatte borgere 

En forebyggende indsats  økonomisk gevinst  

for kommuner (herunder beredskabet) og boligforeninger 

 

Det anslås, at hvis projektet udvides til at omfatte 65 borgere i risikogruppen, 

så vil man kunne undgå mindst én dødsbrand inden for det næste år.  

 

En dødsbrand = 1.000.000 kr.  

 65 hjem i vores nuværende område ville formodentligt dække det fulde behov  
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FREMTIDENS BEREDSKAB 
 

 

Strukturændringer inden for det danske beredskab 

 

86 til 20 beredskaber pr. 1. januar 2016 

 

Fra et areal på 370 km2 og 75.204 indbyggere 

Til et areal på 1.036 km2 og 245.190 indbyggere 
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STRUKTURUDVALGETS ANBEFALINGER 
 

 

Redningsberedskabets Strukturudvalgs rapport med anbefalinger til det fremtidige 

beredskab 

  

• Fokusområde: de brandforebyggende aktiviteter 

 

• Anbefaling: ”færre alvorligt tilskadekomne og omkomne i forbindelse med brande” 

bør indgå som en af de nationale målsætninger i fremtidens redningsberedskab. 

  

• Eksplicit nævnes brandforebyggende hjemmebesøg som et initiativ, der bør 

fokuseres på i forhold til brandsikkerhed i private boliger 
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Brandsikkert Hjem 
Fokus på kommunens særligt udsatte borgere 

 

- et forslag til, hvordan man kan udføre 

brandforebyggende hjemmebesøg som en del af 

en nationale forebyggelsesstrategi - 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN  

 


