
Temadag 25. oktober, Albertlund

• Hvem er vi?

• Hvem repræsenterer vi?

• Hvad er Borgerberedskabet?

• Hvad er Bo Brandsikkert?

• Jeres spørgsmål

Agenda:



Hvem er vi?

• Louise Steen Gangelhoff Kjeldsen

• Christian Strande Mogensen





Beredskabsforbundet

Ståsted for frivillige Rekruttering af

deltidsbrandfolk

Uddannelse 

af befolkningen



Hvad gør BorgerBeredskabet?

Forebygger

Forbereder sig

Afhjælper

Følger op

BorgerBeredskabet arbejder efter 

den samme model som det professionelle beredskab



National strategi

• At reducere de negative følgevirkninger af ulykker 

og katastrofer for borgere og samfundet

• At øge risikobevidsthed, handlekraft, 

selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen

• At anerkende jer, som en afgørende del af det samlede 

beredskab

Den nationale strategi 

for forebyggelse af 

ulykker og katastrofer



Målrettede kurser

• Kriseparat Ung – Efterskole

• Kriseparat Ung – 7.-10. klassetrin

• Kriseparat Spejer

• Bo Vandsikkert

• Bo Brandsikkert
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Forebyggelse og håndtering

Hvad er et beredskab

Hjemmets Beredskabsplan

Typiske brande og hvad du kan gøre

Røgalarmer

Slukningsmidler

Sådan forbereder du dig

Flugtveje og evakuering

Alarmering

Introduktion til førstehjælp

Nyttig information

Opsamling



Hvorfor Bo Brandsikkert?

• Hvert år oplever 60.000 danskere brand

• Ca. 50 personer dør årligt

• Utryghed og store økonomiske tab

• Renovering og genhusning 

• Mister alt, hvad man ejer

En bolig kan fyldes 

med røg på 

4-5 minutter

Der skal ikke mange 

åndedrag til, før du 

risikerer, at både du og 

din familie sover ind.



Hjemmets beredskabsplan

Plan for indsats

Forberedelse 

af indsatsen

Indsats for at reducere 

konsekvenserne

Inddrag gerne hele familien ☺

Udfyldes under kurset – kig efter dette mærke

Forebygge - Udpege, hvor brande kan opstå 

Forberede - Beskriv, prioriter og forbered indsatser

Afhjælpe – brandslukker, brandtæppe, forstøver…

Følge op - indskriv erfaring og tilret plan



Dødsbrande - arnested

Formodede årsager til 

dødsbrande:

Rygning

Madlavning

Elektrisk udstyr

Levende lys 

Stue
44%

Soveværelse
26%

Køkken
10%

Andre rum
9%

Ukendt arnested
11%

FORMODEDE ARNESTEDER VED UTILSIGTEDE DØDSBRANDE I BOLIGER, 2014-2020 



Rygning i hjemmet



Rygning i hjemmet

Hvem slukker den sidste glød?

• Rygning i sengen er livsfarligt

• Sørg for at askebægret er fri for gløder

• Hold øje med brandmærker

• Forebyg



Køkkenet

Hæld aldrig vand på en gryde med fedtstof i 

– brug et låg eller et brandtæppe til at kvæle ilden

Boligens farligste rum

• Læg eller stil kun ting på komfuret, 

der er beregnet til det

• Overvåg din madlavning – hele tiden

• Rens din emhætte med jævne mellemrum

• Hav de rette slukningsmidler i nærheden



Levende lys i hjemmet



Levende lys i hjemmet

Den der tænder, slukker

• Hold afstand mellem og til lysene

• Placer fyrfadslys på egnet underlag og væk fra andet 

brandbart materiale

• Udskift dem evt. til elektriske lys

• Anskaf et brandtæppe



Elektricitet og brande



Elektricitet og brande

• Udskift gamle elinstallationer

• Tilslut max. 4 apparater til en stikkontakt

• Dæk ikke el-apparater til

• Sluk for elektriske apparater, der ikke bruges

• Afbryd strømmen før du slukker en el-brand

Indtegn på din skitse, hvor din hovedafbryder er placeret



• Mindst en røgalarm i dit hjem 

• Mindst 50 cm fra væggen

• Lang batteri levetid - gerne tilsluttet strømforsyningen

• Rengør jævnligt dine røgalarmer og tjek datomærkning

• Test røgalarmerne jævnligt – fx 1. december

Røgalarmer redder liv

• Hvor mange røgalarmer skal du have?

• Hvor skal røgalarmen opsættes?

• Hvilken slags røgalarm skal du købe?

• Skal røgalarmer vedligeholdes?

• Hvordan ved du, at røgalarmen virker?

Indtegn på din skitse, hvor din røgalarm er opsat/skal opsættes

Har du en?



Slukningsmidler

Træ, stof eller papir

- vand fra en spand, vandforstøver eller vandkande

- pulverslukker eller vandslukker

Elektrisk apparater

- afbryd strømmen og sluk derefter ilden med vand

- CO2-slukker

Friture, olie og stearin

- kvæl ilden med et grydelåg eller brandtæppe.

- Aldrig vand

Indtegn på din skitse, hvilke slukningsmidler du har brug for



Flugtveje

• Hold din opgang fri

• Sørg for at få smidt reklamerne helt ud

• Stil ikke sko, løbehjul, reoler o.a. i opgangen

• Stil så vidt muligt barnevogne i et rum beregnet dertil

Det er din vej ud - og brandvæsnets vej ind



Evakuering
Hvis det brænder i boligen:

• Sluk branden – hvis forsvarligt

• Red dig selv (og de der er i fare – hvis forsvarligt)

• Evakuér bygningen

- luk døre på vej ud

- benyt nærmeste røgfrie flugtvej

- få alle med ud – hvis forsvarligt

- gå til samlingssted 

• Ring 1-1-2

• Tag imod brandvæsnet

Indtegn på din skitse, hvor dine flugtveje og mødested er



Alarmering 1-1-2

Politi

Sygdom/tilskadekomst

Brand

1-1-2 Alarmcentralen

Når du har brug for akut hjælp 

1-1-4 Politiet

Når der ikke er brug for udrykning

NÅR DU RINGER 112 

• Opringning

• Afklaring af situation

• Viderestilling

DE VIL GERNE VIDE

• Hvad er der sket?

• Hvor er det sket?

• Hvornår er det sket?

• Hvorhenne (præcis adr.)?

• Hvor mange tilskadekomne?



Førstehjælpens 3 hovedpunkter  

ved ulykker

Skab sikkerhed 

Giv førstehjælp 

Tilkald hjælp

1

2

3



Forsikring

• Det er din indboforsikring, der skal dække en 

genhusning og tabte værdier efter en brand.

• Omkostningerne efter en brand er ikke kun materielle. 

Brand kan også have store psykiske omkostninger for 

de berørte.

• Dit boligselskab er ikke forpligtet til at genhuse dig.

Når alt er godt igen

Evaluer og tilret 

Hjemmets 

Beredskabsplan

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du vil være sikker!!!

Følg op!



Nyttige apps

Mobilvarsling

• Bliv advaret ved større ulykker og katastrofer

Røde kors app til førstehjælp

• Få svar på alt omkring førstehjælp

Akuthjælp

• Overblik over dine muligheder for akuthjælp

TrygFonden Hjertestart

• Find den nærmeste hjertestarter

Offerrådgivningen 
hjælper ofre, vidner 

og pårørende i 
forbindelse med 
voldsomme og 

chokerende 
oplevelser som 

ulykker, kriminalitet 
og trafikuheld.

Telefon - 7221 7221



Hvad har du lært

Hvad du kan gøre før, 

under og efter en brand…

HUSK

Forebyg

Forbered

Afhjælp

Følg op


