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Hvorfor kampagnen?
Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at der hvert
år opstår omkring 500 brande i komfurer i
Danmark.
Brandene medfører store materielle tab, og i
værste fald koster de menneskeliv. Faktisk så
skete der i 2010 fem dødsfald som følge af
komfurbrande.
Der er naturligvis flere årsager til brandene.
Men mere end 60 procent af komfurbrandene i
Danmark skyldes uforsigtighed. Her er altså
virkelig et område, som koster
samfundsøkonomisk – og har store
konsekvenser for befolkningen.

• Erfaringer fra Norge viser, at det overvejende er ældre
eller meget berusede personer – især yngre mænd der er involverede i en komfurbrand. På de danske
skadestuer forklarer patienter, der har været
involveret i en komfurbrand, at de er blevet forbrændt
eller forgiftet af røg fra et brændende komfur af
følgende tre årsager:
• 1. Komfuret har været anvendt uden, at det var under
opsyn.
• 2. Aviser eller andet brændbart materiale har været
placeret på eller for nær ved et tændt komfur.
• 3. Olie eller lignende er blevet overophedet uden, at
nogen har bemærket det, før overophedningen
udviklede sig til åben ild.

En kampagne bliver til
• Statistikker
• Udenlandske erfaringer

• Målgruppeanalyse
• Udarbejdelse af de gode råd
• Medievalg
• Overvågning af brugervejledninger
• Pressemeddelelse

Mål og målgrupper
• MÅL: At gøre befolkningen opmærksom på, at
komfurbrande er årsag til de fleste brande i danske
hjem. Og give dem en håndfuld gode råd, så de får
en mere sikker adfærd.
• De to målgrupper:

• 1. Ældre kvinder(plus 50)
• 2. De yngre mænd(18-30)

De fem gode komfurråd
1. Gå aldrig fra en tændt kogeplade
2. Lad være med at bruge komfuret til
aviser, blade og ting
3. Hvis du har problemer med at huske, så
overvej at få installeret en komfurvagt

4. Alkohol og komfurer er en dårlig cocktail.
Hvis du er beruset, så lad være med at
bruge komfuret
5. Hav røgalarmer i boligen – og tjek at de
virker

De unge mænd
• Radiospots: Kørte fra sidste uge af maj og tre uger
frem på samtlige lokalradioer plus radio 100 fm

•
• http://www.sik.dk/content/download/8614/90356/v
ersion/1/file/Sikkerhedsstyrelsen+KOMFUR+radiosp
ot+07.03.11+kort.mp3

De ældre damer
• Artikel i Teknologi og handicap, som distribueres ud til
landets ældrevisitatorer.
• De gode råd
• Komfurvagter er en mulighed: I hjem hvor ældre beboere
på grund af demens eller andre handicap har svært ved
at huske, kan der med fordel opsættes en komfurvagt.
Komfurvagten sørger for at afbryde komfuret i tilfælde af
overophedning, og kan eventuelt installeres sådan, at
plejepersonalet alarmeres. Komfurvagter kan visiteres af
kommunerne – jvf. serviceloven

Hvad så nu
• Stor kampagne næste år: Brug kogepladerne med
omtanke:

Radiospots
Facebook/mobil applikation
Annoncering

Proaktivt pressearbejde
Tilsyn: Overvejer at køre en særlig indsats i forhold til
trinette-køkkener i kollegie/ungdomsboliger.

Standardiserings - status
•

Status på udviklingen af en ny standard er, at der fortsat arbejdes
på at afklare tekniske og praktiske hensyn i forbindelse med hvilke
løsninger standarden skal indeholde.

•

Industrien for hårde hvidevarer har anerkendt problemstillingen
med de mange komfurbrande, og deltager i at udvikle standarden.

•

De planlagte møder i LVD ADCO og LVD Working Party, der skulle
gennemføres i maj 2011 er blevet udsat til slutningen af året, men
der er fremdrift i udviklingen af en frivillig standard på området,
idet producenter fra Finland har præsenteret nogle tekniske
løsninger, som sandsynligvis vil blive udgangspunkt for arbejdet på
det næste møde, der afholdes den 5. juli i Helsinki.

• Stand by your pan
• http://www.youtube.com/watch?v=g1RxuvfIwCo

