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Brandsikker Bolig 

Brandbevægelses Temadag 



Hvorfor? 
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Mandag 5. maj: Brand 
koster en mand livet. 

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

Torsdag 1. maj: 94-årig død 
af røgforgiftning i låst 
soveværelse. 
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Baggrund for projektet. 

• Hvert år dør der ca. 70 personer som 
følge af en brand. 

• Personer i alderen 50-66 år er 
overrepræsenterede. 

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

• Ved ca. 1/2 af dødsbrandene er 
rygning den formodede årsag. 



Lidt statistik. (2012) 

Land Døde Befolkning Omkomne 
pr. 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 

Danmark 66 5.500.000 1,2 
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Kilde: 
NFPA.org 
BRS.dk 
DSB.no 
MSB.se 
Gov.uk 



Data fra London 

• Over de sidste 6 år er der foretaget 
400.000 hjemmebesøg. 

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

• LFB mener at have forhindret ca. 
5.000 brande i private hjem. 
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Formålet med ”Brandsikker Bolig” 
• Højne brandsikkerheden hos udsatte borgere, der har 

behov for hjælp. 

• Forebygge brande i boliger, og - når de alligevel opstår – 
begrænse skaderne på personer og værdier. 

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

• Give den enkelte borger de rette forudsætninger for at 
tage ansvar for egen brandsikkerhed. 

• Motivere borgeren til at mindske risikoen for brand i eget 
hjem. 

• Dette projekt skal ses i sammenhæng med andre 
initiativer, der ligeledes har til formål at øge befolkningens 
viden, holdning og adfærd over for brandforebyggelse. 
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Pilot projektet 

Hvad er gjort? 

• Tjekliste m.m. er udarbejdet af 
Beredskabsstyrelsen og Foreningen 
af Kommunale Beredskabschefer. 

• 10 kommuner har prøvet 
forskellige indsatser omkring 
”Brandsikker Bolig” 

• Hvem er den ”rigtige” målgruppe? 

• Hvilken kommunikationsindsats 
skal bruges? 

Hvad har vi lært? 

• Tjeklisten virker fint. Ved at have 
den samme liste, vil vi kunne lave 
statistik på området. 

• Erfaringerne sammenholdt med 
viden fra Greve, Frederikssund og 
England gør at vi mener, at vi er 
på rette spor. 

• De udsatte ældre og andre med 
lign. problemer. 

• Der bliver nu planlagt 3 spor. 
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3 spor 
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De udsatte 

Efter en brand 

Den almindelige 
familie 



De 3 spor 

12. maj 2014 

Side 10 

De 
udsatte 

Efter en 
brand 

Den 
almindelige 

familie 

•Er ofte kendt af 
kommunen 
•Har ofte ikke røgalarm 
•Er ikke i stand til agere 
rigtigt ved brand 
•Hjemmeplejen og 
redningsberedskabet skal 
arbejde sammen om at nå 
denne gruppe. 

•Ved brand i en bolig er 
nabolaget mere modtagelig 
for vejledning om brand. 
•Brandvæsenet kan uddele 
en folder til de nærmeste 
naboer fx (5x5x5) med et 
par gode råd og tilbud om 
et brandforebyggende 
besøg og evt. røgalarm. 

•Denne gruppe kan - og 
vil - selv. De skal måske 
bare have et lille puf i 
form af et postkort ved 
åben brandstation, en 
QR-kode i toget eller 
lign. De kan finde 
tjeklister til hjemmet på 
nettet. 



Målgruppe 

• ”Brandsikker bolig” er tiltænkt alle - 
dog bør følgende prioriteres: 

– Bevægelseshæmmede personer 

– Syns- eller hørebesværede personer 

– Personer med psykiske problemer 

– Alkohol eller medicin (mis-)brug 

– Rygere 

– Ældre 

– Enlige 
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De fleste er 
kendt af 
visitationen i 
kommunen. 



Hjælpemidler til udsatte borgere 

• Man bør se brandforebyggende/ aktive produkter 
som værende en del af de hjælpemidler som 
kommunen tildeler, for at borgeren kan være sikkert 
i eget hjem 

– Røgalarmer – herunder også specialudgaver 

– Rygeforklæde 

– Brandhæmmende sengetøj 

– Vandforstøver 

– Mobil vandtågeanlæg 

– Termografiundersøgelse af bolig 

– Andet 
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Visioner for fremtiden 

• Færre omkomne som følge af brand 

• Hjemmeplejen er uddannet til at spotte farer i 
hjemmet 

• Hjemmeside, hvor man selv kan finde gode råd, 
tjeklister m.m. 

• App så gennemførelse af hjemmebesøg kan gøres via 
tablet/smartphone 

• Økonomiske ressourcer så ”Brandsikker Bolig” kan 
gennemføres i hele landet. 

• Simpelt system så der kan føres statistik over 
hjemmebesøgene – også for at vurdere effekten 
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Mikkel Kjær Rønnow 
mikr@brs.dk 
45 90 64 76 

mailto:mikr@brs.dk

