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Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse 

• Administrerer regler for placering, indretning og 
benyttelse af brand- og eksplosionsfarlige 
virksomheder, for de kommunale 
redningsberedskabers brandsyn og for vejtransport 
af farligt gods. 

• Udarbejder driftsmæssige forskrifter for steder, hvor 
mange mennesker samles. 

• Arbejder med tilsyn og rådgivning af det kommunale 
redningsberedskab vedrørende brandforebyggelse. 

• Ansvarlig for udvikling, koordination og afvikling af 
kampagner om brandforebyggelse. 
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Vidensmedarbejder 
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Præsentation 



Brandsikker Bolig – nyt 
brandforebyggelseskoncept 

4. december 2014 

• Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med 
Foreningen af Kommunale 
Beredskabschefer og med støtte fra 
TrygFonden udviklet et nyt koncept inden 
for brandforebyggelse, Brandsikker Bolig, 
som især er målrettet svage ældre og andre 
udsatte grupper. 

• Det bærende element i Brandsikker Bolig er 
brandforebyggende hjemmebesøg. 
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Hvorfor? 
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2. maj: 44-årig mand 
omkommer i brand. 
Flammerne stod op gennem 
taget. 

5. maj: 63-årig mand død efter 
brand i en hjemløsebolig. 

7. maj: 79-årig mand død 
ved lejlighedsbrand i Aarhus. 

28. april: Brandfolk 
kæmpede med flammerne: 
42-årig mand død i brand. 

1. maj: 94-årig død af 
røgforgiftning i låst 
soveværelse. 

22. januar: 86-årig kvinde 
indebrændt i lejlighed i 
Risskov. 

27. januar: 59-årig mand død 
af røgforgiftning i sit hjem i 
Assens. 

26. februar: 64-årig mand 
død ved brand i hus i det 
nordlige Frederikssund. 

3. juni: 91-årig handicappet 
mand indebrændt i rækkehus 
i Fredericia. 

11. juni: 55-årig mand 
omkommet ved 
anneksbrand i Gilleleje. 
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Lidt statistik (2012) 
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Land Døde Befolkningstal Omkomne 
/100.000 

UK 380 60.000.000 0,6 

Norge 40 5.000.000 0,8 

USA 2855 310.000.000 0,9 

Sverige 103 9.500.000 1,0 

Danmark 66 5.500.000 1,2 

Kilder: gov.uk, dsb.no, nfpa.org, msb.se, brs.dk 
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Data fra London 

• Over de sidste seks år er der foretaget godt 
400.000 hjemmebesøg. 

• Sårbare personer har 18 gange så lav risiko 
for brand, hvis de har haft besøg af 
brandvæsenet. 

• London Fire Brigade anslår, at man via 
brandforbyggende hjemmebesøg har 
forhindret ca. 5.000 brande i private hjem. 
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4. december 2014 

Mere statistisk baggrund fra 
DK … 

• Samme antal dødsofre i en lang årrække, 
ca. 70-80 døde om året som følge af brand. 

• 80-90 % af alle dødsbrande sker i private 
hjem. 

• Svage ældre og andre udsatte grupper er 
overrepræsenteret blandt ofrene. 

• I omkring 50 % af dødsbrandene formodes 
rygning at være brandårsag. 

Ingen 
eftersyn 
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Formålet med 
Brandsikker Bolig 

• Højne brandsikkerheden især hos udsatte borgere, 
der har behov for hjælp. 

• Forebygge brande i boliger – og når de alligevel 
opstå, skal skaderne på personer og værdier 
begrænses mest muligt. 

• Påvirke den enkeltes holdninger og adfærd i forhold 
til brandsikkerhed.  

• Tilvejebringe de rette forudsætninger for og motivere 
til at tage ansvar for egen brandsikkerhed. 

• Brandsikker Bolig skal ses i sammenhæng med andre 
forebyggelsestiltag på brandområdet. 
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Målgruppe 

• Brandsikker bolig er tiltænkt alle – dog bør 
følgende prioriteres: 

– Bevægelseshæmmede personer 

– Syns eller hørerbesværede personer 

– Personer med psykiske problemer 

– Alkohol- eller medicin- (mis)brug 

– Rygere 

– Ældre 

– Enlige 

4. december 2014 

Mange 
kendes af 
visitationen i 
kommunen. 

9/17 



Brandsikker Bolig har 3 spor 
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Udsatte borgere 

Selvhjulpne 
borgere 

Når der har været 
brand i nabolaget 
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 Visiterede brandforebyggende hjemmebesøg 

 

• Er ofte kendt af kommunen i forvejen. 

• Har ofte ikke røgalarm. 

• Er ikke i stand til at agere rigtigt ved brand. 

• Hjemmeplejen og redningsberedskabet skal 
arbejde sammen om at nå denne gruppe. 

 

4. december 2014 

Spor 1: Udsatte borgere 
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• Hjemmeplejen udfylder en screeningsliste. 

• Screeningslisten sendes til kommunens 
beredskab – efter aftale. 

• Beredskabet kontakter hjemmeplejen eller 
borgeren for at træffe aftale om det 
brandforebyggende besøg. 

• En medarbejder fra beredskabet gennemfører 
sammen med hjemmeplejen besøget og sætter 
evt. en røgalarm op. 
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Hvordan nås de udsatte 
borgere? 
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• Har der været brand i nabolaget, vil man ofte 
være mere modtagelig for råd og vejledning. 

• ”Nabokuvert uddeles til beboere, som bor tæt på 
steder, hvor der for nylig har været brand. 

• Information med råd og vejledning om 
brandsikkerhed. 

• Mulighed for at bestille et brandforebyggende 
hjemmebesøg. 

• Besøget vil kunne foretages af frivillige fra 
redningsberedskabet. 
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Spor 2: Brand i nabolaget 
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• Den brede befolkning, almindelige 
familier, som ikke umiddelbart har behov 
for et brandforebyggende hjemmebesøg. 
De kan selv, men skal måske have et lille 
”puf”, fx i form af en QR-kode i toget, et 
Go-card på caféen eller en folder ved 
åbent-hus-arrangement på 
brandstationen. 

• Mulighed for at bestille et besøg, som 
kan foretages af frivillige. 

 

Spor 3: De selvhjulpne 
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Hjælpemidler til 
udsatte borgere 

• Man bør se brandforebyggende produkter og 
foranstaltninger som en del af de hjælpemidler, 
kommunerne kan tildele, for at borgerne kan være 
sikre i deres eget hjem: 

• Røgalarmer – herunder også specialudgaver 

• Rygeforklæde 

• Brandhæmmende sengetøj 

• Vandforstøver 

• Mobil vandtågeanlæg 

• Termografiundersøgelse af bolig 

• m.m. 
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Visioner for fremtiden 

• Færre omkomne og tilskadekomne som 
følge af brand. 

• Hjemmeplejen er uddannet til at spotte 
brandfarer i hjemmet. 

• Online-skema, så registrering ved 
gennemførelse af hjemmebesøg kan 
foretages via tablet eller smartphone. 

• Politisk vilje og ressourcer, så Brandsikker 
Bolig kan blive landsdækkende. 
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Tak for opmærksomheden! 

Tag materiale: 

• Kopier af screeningsliste 

• Nabokuvert 

Spørgsmål besvares: 
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Mikkel Kjær Rønnow 
mikr@brs.dk 
45 90 64 76 

Ulrik Brandt 
ubr@brs.dk 
45 90 62 13 

www.brandsikkerbolig.dk 
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