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Komfurvagtprojektet
• 2019: Aftalt, at BrandBevægelsen gennemfører projektet for TrygFonden og 

Beredskabsstyrelsen
• 2019: Model komfurvagt udvalgt og indkøbt
• 2020: Montage i private hjem bremset af Corona-pandemien
• 2020: Montage påbegyndt november 2020
• 2021: Montage afsluttet februar 2021
• 2021: Modtagerne interviewet maj – august. Midtvejsevaluering
• 2022: Projektet afsluttes principielt til nytår
• 2022: Modtagerne forespørges, om de vil beholde komfurvagten
• 2022: Nedtagning og retablering i ønsket omfang
• 2022: Afrapportering ultimo marts



Jeg skulle bare lige…. og så glemte jeg….



Derfor



Midtvejsevalueringen

• 46 komfurvagter monteret, 4 afventer. 34 røgalarmer monteret
• 12 ”risikomodtagere” fra Tårnby Kommune
• 13 ”risikomodtagere” fra Skottegården
• 25 ”referencemodtagere” fra Skottegården
• Montagen forløb uproblematisk selv om elinstallatørens tilbud var 

meget favorabelt
• Generelt har modtagerne stor forståelse for konceptet, men en del 

synes, at komfurvagten er for følsom og projektlederen har derfor 
nedjusteret detektorens følsomhed – efter leverandørens anvisning



Risikomodtagerne (21 svarpersoner)

• 15 har oplevet ”alarm med god grund”
• 6 har oplevet ”alarm uden god grund”
• 3 har ønsket følsomheden nedjusteret
• 9 udtrykker spontant, at den giver dem tryghed
• 17 angiver, at de generelt er tilfredse med at have komfurvagten 

monteret
• 2 meget sårbare borgere afviste montøren da han kom og én har fået 

komfurvagten frakoblet fordi ”den gjorde hende forvirret”



Referencemodtagerne (22 svarpersoner)

• 8 har oplevet ”alarm med god grund”
• 13 har oplevet ”alarm uden god grund”
• 9 har ønsket følsomheden nedjusteret og én har forlangt 

komfurvagten nedtaget pga. ”fejlalarmer”
• Ingen udtrykker spontant, at den giver dem tryghed
• 13 angiver, at de generelt er tilfredse med at have komfurvagten 

monteret
• Yderligere 4 overvejer tilbuddet om nedjustering af følsomheden



Fritekstkommentarer fra ”risikomodtagerne”

• ”Min datter kunne også godt bruge en - hun har en forvirret teenager i huset”

• ”Når folk ser den/hører om den, siger de: Nej, hvor smart”

• ”Den er fantastisk – jeg fik endda lov at vælge farve. Den vil jeg gerne beholde”.



Jeg skal bare lige….          Er det et problem?


