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Vidste du at..

Årligt er der mere end 70.000 brande i danske boliger hvilket medfører: 

• 80 personer omkommer (største parten er fra almene boliger)
• 1.500 personer indlægges med brandsårsskader
• 100 personer kommer så alvorlig til skade, at de er i akut livsfare

Størsteparten af de der omkommer bor i almene boliger:

• Brande opstår typisk pga. levende lys, madlavning, el-artikler og rygning
• Røg er det farligste ved en brand
• En bolig fyldes med røg på 4-5 minutter
• Efter blot 3 til 5 åndedrag af den giftige røg kan du sove ind
• Efter 5-7 minutter antændes røggasser og branden udvikler sig eksplosivt

 Brande opstår i følgende rum:

• Ca. 45 % i køkkener
• Ca. 36 % i opholdsrum
• Ca. 8 % i soverum
• Ca. 4 % i entre
• Ca. 7 % i andre rum

Dødsbrande opstår i følgende rum:

• Ca. 3 % i køkkener 
• Ca. 72 % i opholdsrum
• Ca. 22 % i soverum
• Ca. 3 % i andre rum
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Når du sover, sover din lugtesans også.



Hvordan skaber du et brandsikkert hjem?

Du, din familie og dit hjem skal være forberedt i tilfælde af brand. For få midler, med den rette 
viden og med få tiltag kan brand- og personsikkerheden forbedres i dit hjem. 

Rygning er den hyppigste årsag til branddøde

Du bør derfor være meget forsigtig og opmærksom ved rygning. Cigaretgløder antænder let brand 
i din sofa, dit tøj, gulvtæppe, sengetøj og lignende. 

Er du træt, tager du medicin, eller har du indtaget alkohol vær da yderst påpasselig. Falder du i 
søvn og uheldet er ude, kan du og din familie efter få åndedrag af den giftige røg sove ind. Husk 
at når du sover, forsvinder din lugtesans. 

Når du slukker din cigaret smid den da aldrig direkte i skraldespanden, undgå også gløder fra dit 
askebæger i affaldsskakten. Hæld vand på inden du tømmer askebægret eller tøm det først næ-
ste dag.  

Ryg aldrig i opgange, kældre og loftrum. Efterladte cigaretskodder øger risikoen for omfattende 
brande. 

Har du pårørende som er enlige eller ældre, tag ansvar og tal med dem om faren ved rygning og 
uopmærksomhed. Hjælp dem gerne med køb og installation af røgalarmer. 
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Madlavning og køkkenbrande

 

Køkkenbrande udgør næsten 45 % af boligbrande. Glemt stegefedt og madolie antænder hurtigt 
brande i gryder og pander. Glemt mad i en ovn udvikler hurtigt meget røg og derefter brand. 

Brande i køkkener kan spredes via fedtede emhætter og udsugningskanaler til andre boliger. 
Rengør derfor din emhætte jævnligt.

Brande i gryder kan udvikle sig til en kraftig flammebrand. 

Flyt ALDRIG brændende gryder og pander. Hvis branden opstår KVÆL ILDEN med et låg, et 
brandtæppe eller en skumslukker. HÆLD ALDRIG VAND PÅ. Lad det brændende fedtstof KØLE 
AF, inden du fjerner det. 

Vær opmærksom på at viskestykker, grydelapper og andet brandbart materiale let antændes, hvis 
det kommer for tæt på dit komfur. 
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Levende lys

Hyggebelysning forbindes ofte med stearinlys og fyrfadslys. Desværre er de også årsag til mange 
boligbrande. Placer levende lys, hvor de ikke kan vælte, og hvor de ikke er i nærheden af 
brandbare materialer som fx gardiner. Hold altid et vågent øje med levende lys, sluk dem ALTID 
inden du går i seng, eller hvis du forlader boligen. 

Fyrfadslys og bloklys kan overtænde, hvis de bliver for varme. Hvis der er mange fyrfads- eller 
bloklys tæt samlet, dannes der røggasser, som kan overtænde og skabe en stor flamme. 
Placering af fyrfadslys direkte på brandbare overflader er yderst brandfarligt, da de kan antænde 
fx bordplader, reoler m.m.  

Udskift eventuelt de rigtige stearinlys med LED-stearinlys. 

Julemåneden medfører øget brug af levende lys, hvilket kan forårsage brande i juletræer, 
juledekorationer og adventskranse. Tørt gran er særdeles brandbart. Brug en stabil lyseholder og 
placer lyset, så det ikke kan vælte eller antænde omgivelserne som fx pynt på træet. 

Sæt juletræet i en stabil fod så det ikke vælter og lad det stå i en spand vand, inden du tager det 
ind i din bolig. Brug gerne elektriske eller selvslukkende lys. Du kan brandimprægnere 
adventskranse, juledekorationer og juletræer. Hav altid en spand vand eller en skumslukker i 
nærheden, hvis uheldet skulle være ude. 

Børn og ild

Ild kan for mange børn være spændende, men det er ekstremt farligt, og ild er ikke legetøj. Tal 
derfor med dine børn, lær dem så tidligt som muligt at omgås ild. Fortæl dem hvor galt det kan gå, 
og hvad de skal gøre hvis det brænder - find altid en voksen, hvis branden opstår. 

Undgå at børn har adgang til lightere, tændstikker og andre brandfarlige væsker. 

Sørg for at dine børn ikke er alene, hvor der er ild og levende lys. Undgå altid levende lys på 
børne- og teenageværelser.

√ Undgå altid levende lys på børneværelser
√ Undgå altid opladning af tablets, mobiltelefoner etc. om natten 
√  Undgå altid ledninger tæt på metalsenge 
√  Undgå altid at efterlade tændte tablets, computere, mobiler etc. i senge
√ Lær børn om omgang med ild mens de er små 
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El-artikler udgør risiko for brand 

Placer dine lamper så de ikke kan vælte. De kan antænde brande i møbler, dyner, gulvtæpper 
m.m. - specielt halogenlamper bliver meget varme. 

Tildæk ikke lamper med brandbare materialer. 

Sluk altid for elkedler, brødristere og andre el-artikler efter brug. 

Oplad og efterlad aldrig tændte computere og tablets m.m. i møbler, da de bliver 
varme og kan antænde underlaget - oplad aldrig om natten. 

Læs altid vejledningen bagpå stikdåsen. 

Kasér altid defekte ledninger. Undgå ledninger der kommer
i klemme. De kan knække og kortslutte og ende med brand.

 

Tilslut ikke for mange apparater til hver stikkontakt, det 
øger risikoen for kortslutning og brand. 

Undgå brandbare materialer ovenpå eller i nærheden af 
elektriske apparater. Udfør aldrig el-arbejde, der 
påkræver autoriseret installation på egen hånd. 

Undgå støv i filtre, i tørretumbler og stikdåser, da det kan 
skabe en kortslutning. 

Ældre mennesker, svage medborgere og naboer

Da alle ikke har samme mulighed for at tage hånd om egen brand og personsikkerhed: 

• Hjælp da gerne dine medmennesker med deres brandsikring. 
• Tag udgangspunkt i denne folder og gennemgå den i fællesskab. 

Er der tale om enlige, ældre eller svage borgere hjælp dem gerne med at installere og 
vedligeholde røgalarmer. Sørg for at fortælle dine naboer, at du har installeret røgalarmer og at 
de bør være opmærksom på dette. 

Et rygeforklæde kan hindre, at tabte gløder antænder tøj. Pas på brug af løst hængende og 
letantændeligt tøj som fx kunststof, når du er i nærheden af åben ild. Hjælp gerne med at 
udskifte gamle elektriske apparater fx varmepuder, kaffemaskiner m.m. med nye sikre apparater. 

Hav et stort glas vand eller en brandslukker i nærheden, så du kan slukke en mindre brand. Husk 
altid at have en telefon på dig.
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Undgå påsatte brande

Hold orden på trapper, loft og i kældre. Der må ikke stå cykler, 
barnevogne, klapvogne, rollatorer, aviser, reklamer m.m. i 
opgange. Det er ulovligt. 

Husk at opgange er brand- og redningsveje samt 
en fristende brandfælde for eventuelle ildspåsættere.

Forebyg adgang for uvedkommende. Lås døre til opgange, 
loft og kældre. 

Efterladte cigaretskodder medfører millionbrande i 
boligejendomme. 

Brug af grill

I dag griller vi året rundt, hvilket øger risikoen for brand. Undgå at grille på en altan, da det øger 
risikoen for brand. Det er især farligt at grille på lukkede altaner og i havestuer, da det kan 
medføre kulilteforgiftning.

Placer din grill på et ikke brandbart underlag og i god afstand fra noget, der kan brænde
- mindst 2 meter. 

Optænd aldrig med sprit, benzin eller lignede væsker. 
Forlad aldrig en grill før den er helt slukket og tøm først grillen dagen efter. 
Ved brug af gasgrill skal du altid følge producentens anvisning. 

Sådan slukker du en brand 

Opstår der brand i faste materialer som fx træ, møbler, papir og stoffer, sluk da med vand, et 
brandtæppe eller en speciel skumslukker til boliger. Ved brande i elektriske apparater, brug da en 
skumslukker. Brug ALDRIG vand med mindre strømmen er afbrudt og stikket er taget ud.

I tilfælde af brand i fedt, olie eller stearin, kvæl ilden med et låg eller sluk ilden med en speciel 
skumslukker eller et brandtæppe. Ved slukning af brande i fedt, olie og stearin må du ALDRIG 
anvende vand.

Ved køb af brandslukkere til boliger bør du være opmærksom på, at pulverslukkere skal efterses 
hvert år og trykprøves hvert 5. år. Derudover kræver en pulverslukker omfattende rengøring, efter 
brug. Benyt i stedet en skumslukker, da efterfølgende rengøring kun 
kræver brug af vand og sæbe.  

Undgå skumslukkere med drivgasser og aerosoler, da de skal 
bortskaffes som farligt affald. 

Se altid efter en europæisk test og godkendelse*
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Køb altid godkendte skumslukkere og følg 
altid den danske brugsanvisning. 



Vælg altid røgalarmer der er godkendte, se efter CE-mærkning og en DIN EN 14604 godkendelse. 

Vælg gerne røgalarmer, der tillige oppebærer en Q-label mærkning. Det sikrer dig, at du får 
markedets højeste sikkerheds- og kvalitetsniveau. Q-label er en kvalitetsmærkning, der blev 
indført i slutningen af 2011 og har følgende minimumskrav: 

• Langtidsholdbare – 10 års batterilevetid og 10 års garanti på batteri, teknik og elektronik 
• Forhøjet funktionssikkerhed – færre fejlalarmer
• Batteriet må ikke kunne fjernes

Q-label er udviklet for at hjælpe forbrugerne i junglen af røgalarmer, og er din sikkerhed for højeste 
kvalitet - De skal være testet og certificeret på Europas førende testinstitutter beliggende i 
Tyskland.

Uanset hvilken røgalarm du har, skal du altid følge leverandørens anvisninger for drift og 
vedligehold. Husk at alle røgalarmer løbende skal kontrolleres og rengøres. 

Der findes mange forskellige typer af røgalarmer. Nogle kræver årligt batteriskift, andre udgaver 
skal installeres i fast el-net, mens andre har 10 års garanti på batteri og elektronik. Visse alarmer 
giver specielt signal ved manglede rengøring og defekt batteri.  

Røgalarmer – er det vigtigste ved røgudvikling i dit hjem

Det farligste ved en brand er røgen. En lille brand udvikler hurtigt en livsfarlig røg. 
HUSK at din lugtesans forsvinder, når du sover. På under 5 minutter kan boligen fyldes med giftig 
røg og efter få åndedrag, kan du og din familie sove ind. - Velfungerende røgalarmer alarmerer dig 
og din familie i tide.  

Det er vigtigt, at røgalarmer er placeret rigtigt og i de rum, hvor de farligste brande opstår; 
ca. 70% af dødsbrande opstår i opholdsrum, ca. 20% i soverum og ca. 10% i øvrige rum

 Anbefalet minimum = Entre / Gang
 Anbefalet = Entre / Gang / Opholdsrum / Soverum  

Røgen stiger opad placer derfor dine røgalarmer i loftet og med minimum 1 på hver etage. 
Røgalarmen skal placeres midt i rummet og minimum 0,5 meter fra vægge, hjørner og lamper. 
Undgå røgalarmer i køkken og badeværelse og udenfor døre til disse rum, da det KAN forårsage 
fejlalarmer.
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Q-label: Din garanti for 
markeds højeste kvalitet



Førstehjælp ved brand og røgforgiftning

Hvis der er ild i dit tøj, sluk med vand, et brandtæppe eller en skumslukker – køl med vand indtil 
ambulancen kommer. I mangel af vand eller slukningsudstyr rul rundt på jorden eller gulvet, indtil 
ilden er kvalt. 

Hvis der er ild i en anden persons tøj, få da personen ned at ligge, så flammer og røg kommer 
væk fra hovedet. Sluk med vand, et brandtæppe eller en skumslukker. Sluk altid fra hovedet og 
nedefter. Alternativt kan du kvæle ilden med en jakke eller lignende, der omgående fjernes efter 
slukning. Køl med vand indtil ambulancen kommer. 

Er en person udsat for røgforgiftning, sørg da for, at personen kommer ud i det fri. 
Tilkald omgående ambulance og yd førstehjælp. 

En boligbrand har mange konsekvenser

Det kan være en forvirrende og uoverskuelig oplevelse for de berørte beboere efter en brand. Har 
du ikke tegnet en indboforsikring, kan du komme i en alvorlig økonomisk klemme.

HUSK at dit boligselskab kun har en bygningsforsikring. 

Det betyder - opstår der en brand i en nabos bolig i en etageejendom eller rækkehus og dit indbo 
rammes af følgeskader såsom eksempelvis vand eller sodskader, så er det kun din egen 
indboforsikring, der dækker dit indbo som møbler, tøj, elektronik mv. Er din bolig ubeboelig er det 
også din indboforsikring, der skal dække dine udgifter.

Eksempel:
Din overbo glemmer at lukke for vandet og vandet løber over. Noget af vandet løber ned i din bolig 
og beskadiger loftet og væggene samt din sofa. Boligselskabets forsikring dækker den skade, der 
opstår på loftet og væggene. Din egen indboforsikring dækker skaden på din sofa.
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Nu har du og din familie læst forebyggelsespakke del 1 ”Hvordan står det til med 
brandsikkerheden i DIT hjem”. 

Næste skridt er, at I tager udgangspunkt i forebyggelsespakke del 2 ”Hvordan foretager du et 
TJEK af brandsikkerheden i DIT hjem” og gennemgår boligen og udfylder tjekskemaet grundigt. 

Tjekskemaet vil efterfølgende give Jer et overblik over brandsikkerheden, hvorefter 
forebyggelsespakke del 3 ”Hvordan udarbejder du en flugtvejs- og indsatsplan i DIT hjem” bør 
gennemgås, for at skabe et brandsikkert hjem. 

Har du pårørende eller naboer, der bor alene, bør du hjælpe med et tjek. Det tager kun 10 
minutters tid at hjælpe andre med at forebygge brande. 

Så er du med til at redde liv og tab af uerstattelige værdier.
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