
Domea satser på beboernes brandsikkerhed 
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•  I 2011 mistede 70 mennesker livet 
 ved brande, flere kunne være 
 reddet, hvis der havde været 
 installeret røgalarm  

•  Spørgeskemaundersøgelse blandt 
 Domeas beboere viste for 5 år 
 siden, at 10% havde været udsat 
 for brand, mindre end hver tredje 
 havde slukningsudstyr, kun hver 
 anden havde en røgalarm 

•  Mange beboere, især i etageejen-
 domme, frygter påsatte brande, 
 der også truer trygheden 

•  Uaflåste døre til lofter og kælder-
 rum, containere placeret tæt op af 
 huse, brandbart på trapper mv. 
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Røgalarmer 

•  Beboerne har mulighed 
 for at bestille en 
 røgalarm 

•  Efter en landsdækkende 
 kampagne har mere end 
 30.000 boliger via deres 
 boligafdeling anskaffet 
 en røgalarm 
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Lone og Svend Krogsgaard 
blev så begejstret for 
arrangementet, at Lone 
senere på et møde 
foreslog, at alle de 
beboere, som ikke kunne 
deltage, får udleveret en 
folder med gode råd 

 

Signe Hansen husker 
som regel at slukke på 
stikkontakten, når TV’et 
ikke er i brug. 

Annette Baes kendte ikke 
tidligere til brandtæpper og 
havde heller ikke tænkt på, 
at man kan bruge et 
grydelåg til at slukke en 
friturebrand 



DBI har udgivet en pjece ”Brandsikker Bolig” 



Formodede brandårsager   (2008)   2009 Omkomne 

Brand

e 

Tobaksrygning diverse (22) 20 (22) 20 

Rygning i sengen  (18)   7 (18)   7 

Rygning i alt (40) 27 (40) 27 

TV  (2)   1 (2) 1 

Væltet lampe (2)   1 (2) 1 

Defekt el-artikel (5)   1 (5) 1 

Elektricitet i alt (9)   4 (9) 4 

Påsat  (2)   2 (2) 2 

Selvmord (1) 1 (1)   1 

Bilbrand (1)   3 (1) 3 

Uforsigtighed i forb. med madlavning (10)  4 (10)  4 

Uforsigtighed - andet (4) 2 (4)  2 

Stearinlys  (6)   3 (2) 2 

Ild i juletræ/dekoration (1)   1 (1) 1 

Eksplosion (1)   0 (1) 0 

Ukendt (15) 23 

(15) 2

2 

I alt (90) 71 

(89) 6
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Container placeret under udhæng kan medføre risiko for tagbrand 

Containerbrand i det fri,  

31/12  kl. 13.45 



Ryg aldrig i sengen, det er livsfarligt! 



Den bedste brandforebyggelse: 
Hold orden og ryd op! 





•Brandtæppe 

• 1 x 2m findes også i mindre størrelser eksv. 1,10 x 1,10 





Elinstallationer 

Svigt og fejl i elektriske installationer kan give 
kortslutning og starte en brand. 

 

 • GODE RÅD : 

• Sluk alle elektriske husholdningsapparater når du er væk, 
eller når du sover. 

• Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver 
varmt, også i stikket, så sluk.  

• Du må ikke koble for mange lamper og apparater på en 
enkelt stikkontakt. 

• Sørg for at TV, køleskab, PC osv. kan komme af med 
varmen. 

 



 


