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Hvert år rykker brandvæsenet ud til mere end 6000 boligbrande i Danmark, og hvert år omkommer mellem 80-90 personer ved brand. Brandulykker forekommer desværre oftere, end
vi tror, men hvad kan du gøre for at sikre dit hjem og undgå brand? Brandbevægelsen giver
her en række gode råd om brandsikkerhed i boligen.
•

Placér mindst en røgalarm på hver etage og helst en i hvert soverum. Test røgalarmen en gang om
måneden. Skift batteri en gang om året.

•

De fleste brande kan slukkes med vand. MEN hæld aldrig vand på brændende olie eller fedt eller på et
defekt el-apparat, for så ”eksploderer” det. Et brandtæppe kan være en god ide at have i boligen.

•

Hold altid øje med det tændte komfur. En gryde, der koger tør, kan antænde en brand. Rengør
komfur, ovn og emhætte regelmæssigt for fedt for at undgå brand. Brand i olie og fedt slukkes
bedst ved at komme et låg eller brandtæppe over ilden – husk brug aldrig vand.

•

Forlad aldrig tændte cigaretter eller levende lys. Ryg aldrig i sengen. Tøm askebægeret i
ubrændbare beholdere, eller lad askebægeret stå natten over, inden du tømmer det. Placér levende
lys i stabile og ubrændbare lysestager. Gem lightere og tændstikker utilgængeligt for børn.

•

Opbevar brandfarlige væsker i original emballage. Hold væskerne væk
fra varmekilder og sørg for god ventilation ved anvendelse.

•

Sørg for, at lamper og andre el-apparater kan komme af med varme og ikke står for
tæt på noget, der kan brænde. Brug aldrig kraftigere pærer end lamperne er mærket
til. Misfarvede stik kan være tegn på overbelastning. Test HFI- eller HPFI–relæet mindst
to gange årligt. Brug aldrig elektriske genstande, som er defekte.

•

Før det brænder: Aftal med alle i boligen, hvordan I skal komme ud ved brand. Aftal hvor I skal samles. Hvis det
brænder, så luk branden inde. Luk dørene mellem dig og branden. Ring 112 for at alarmere brandvæsenet.

Brandbevægelsen er et samarbejde mellem offentlige og private organisationer, der arbejder
sammen for et mere brandsikkert Danmark.

Hvert år rykker Brandvæsenet ud til mere end
6000 boligbrande. Omkring 2000 personer skades og mellem 80 - 90 omkommer hvert år ved
brand. Op til 82 % af de omkomne havde ikke
en virksom røgalarm. Forsikringsselskaberne
har årligt ca. 49.000 brandforsikringsskader med
en erstatningssum på ca. 1,4 mia. kr.

Hvis det brænder i din opgang, så bliv i din bolig og vent
på brandvæsenet. Gå aldrig ud i en røgfyldt trappegang.

