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Hvordan står det til med brandsikkerheden i Jeres bolig?
Da vi tilbringer 60-70% i boligen, er det helt naturligt, at vores boliger er rammen for tryghed og 
trivlsen for vores familier. 

Mange mister alt, hvad de ejer og har efter en brand. En brand medfører nemt genhusninger i 
både kvarte, halve og hele år. Det er altid ens egen indboforsikring der skal dække udgifter til 
genhusning, nyt indbo, tøj og andre værdier.

Vidste I at... 
Årligt udsættes mere end 70.000 personer for brande i deres bolig, hvilket medfører

• 70-80 personer omkommer
• 1.500 indlægges med brandsårsskader og røgforgiftning
• Brande i boliger og boligejendomme koster mere end 1 mia. DKK for forsikringsbranchen hvert 

år 

Størsteparten af brande opstår i almene boliger 

• Brande opstår typisk pga. levende lys, madlavning, elartikler, elektronik og rygning
• Røg er det farligste ved en brand
• En bolig fyldes med røg på 4-5 minutter
• Efter blot 3-5 åndedrag af den giftige røg, kan I sove ind 

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. 72% i opholdsrum 
• Ca. 22% i soverum 
• Ca. 3% i køkkener
• Ca. 3% i andre rum

Når I sover, sover Jeres lugtesans også.
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Hvordan skaber I et brandsikkert hjem?
Alle i familien skal være forberedt i tilfælde af brand. For få midler, med den rette viden og med få 
tiltag kan brand- og personsikkerheden forbedres i Jeres hjem. 

Rygning er den hyppigste årsag til branddøde
I bør derfor være meget forsigtig og opmærksom ved rygning. Cigaretgløder antænder let brand i 
Jeres sofa, tøj, gulvtæppe, sengetøj og lignende. 

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

Når I slukker Jeres cigaret smid den da aldrig direkte i skraldespanden, undgå også gløder fra 
Jeres askebæger i affaldsskakten. Hæld vand på inden I tømmer askebægret eller tøm det først 
næste dag. Sluk heller aldrig cigaretter i indtørret urtepotter, da der kan gå ild i dem.  

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

Har I 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. 

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 Jeres 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 Jeres 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. I 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 Jeres 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 Jeres 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
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El-artikler udgør risiko for brand 
Placer Jeres 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. 

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 Jeres 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 Jeres naboer, at I 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 I kan 
slukke en mindre brand. Husk altid at have en telefon på Jer.
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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 kan medføre 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 Jeres 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 I altid følge producentens anvisning. 

Sådan slukker I 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 I ALDRIG anvende vand.

Se altid efter en europæisk test og godkendelse*
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Røgalarmer - Er det vigtigste ved røgudvikling i Jeres hjem
Det farligste ved en brand er røgen. En lille brand udvikler hurtigt en livsfarlig røg. 
HUSK at Jeres lugtesans forsvinder, når I sover. På under 5 minutter kan boligen fyldes med giftig 
røg og efter få åndedrag, kan I sove ind. - Velfungerende røgalarmer alarmerer Jer 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.

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 Jer, at I 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 5 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 Jeres sikkerhed for 
højeste kvalitet - De skal være testet og certifi ceret 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 fi ndes 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.  



 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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En boligbrand har mange konsekvenser
Det kan være en forvirrende og uoverskuelig oplevelse for de berørte beboere efter en brand. Har 
I ikke tegnet en indboforsikring, kan I komme i en alvorlig økonomisk klemme.

HUSK at Jeres boligselskab kun har en bygningsforsikring. 

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

Eksempel:
Jeres overbo glemmer at lukke for vandet og vandet løber over. Noget af vandet løber ned i Jeres 
bolig og beskadiger loftet og væggene samt Jeres sofa. Boligselskabets forsikring dækker den 
skade, der opstår på loftet og væggene. Jeres egen indboforsikring dækker skaden på Jeres sofa.
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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. 



Hvem gør hvad i tilfælde af brand? 

Brandvæsnet udfører slukningsarbejdet. Forebyggelse og bekæmpelse af følgeskader foretages 
af brandvæsnet samt skadeservicefirmaer. 

Skal I genhuses... 

Så er det en sag mellem dig og dit forsikringsselskab eller din kommune. Ved genhusning er der 
tale om en midlertidig bolig, som kan bestå af et herberg, vandrehjem, bolig eller hotel. Huslejen 
på din midlertidige bolig må ikke overstige din nuværende husleje.

Er du uden forsikring, er genhusning for egen regning, her skal I tage kontakt til den sociale 
døgnvagt eller socialforvaltningen i kommunen. Ved genhusning skal I huske; medicin, kørekort, 
sygesikring, medicinkort m.m. 

Skadeservicefirmaet har til opgave... 

At redde hvad meget der er muligt og at mindske skadens omfang, samt stoppe 
skadesudviklingen. Oprydning, rengøring, sortering, beskyttelse og registrering af skadede 
genstande foretages tillige af skadesservicefirmaet og Jeres forsikringsselskab. Jeres
 boligafdeling og skadeservicefirmaet sørger for at adgangen til Jeres bolig sikres. 

Er I uden forsikring, får I ikke hjælp af skadeservicefirmaet. 

Forsikring... 

Den skade, der er på Jeres indbo, Jeres personlige værdier 
og ejendele, skal I melde til Jeres eget forsikringsselskab. 
Værdiansættelsen, og dermed det beløb I vil få udbetalt i 
erstatning, vil typisk blive fastsat af selskabets taksator. 

Når I skal anmelde en skade, er det af største vigtighed, at I går til opgaven på den rigtige måde. 
Både få og små fejl kan gøre, at I ikke får den rette skadesudbetaling. Når I har været ude for en 
skade, er det vigtigt at I:

• Minimerer skadesomfanget hvis det er muligt
• Kontakter Jeres forsikringsselskab og aftal det videre forløb
• Anmelder skader og aftaler møde med taksator
• Aldrig smider skadede genstande væk, uden det er skriftligt afklaret med forsikringsselskabet
• Sørger for, at have alt dokumentation klar inden mødet med taksator som har betydning for 

Jeres skadesudbetaling; kvitteringer, fotos, beskrivelse af indbo m.m.
• Er opmærksomme på at indbo og værdier, der er under 1 til 2 år gammelt erstattes typisk med  

genanskaffelsesprisen. Er det ældre, vil erstatningen blive mindre pga. slid, alder m.m.
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Personlige papirer... 

Mister I pas, kørekort, sygesikring eller lignende, skal I tage fat i kommunens borgerservice. Er der 
tale om vielses, fødsels eller dåbsattest kontakt da det lokale kirkekontor. Registreringsattest kan 
skaffes hos skat. Jeres bank og forsikringsselskab hjælper Jer med betalingskort, policer m.m. 

Hvordan reagerer man efter en brand?
En brand er for alle en barsk oplevelse, derfor er det helt naturligt, at man får en psykisk 
reaktion. Mange bekymringer kan opstå; 

• Kan det ske igen? 
• Hvorfor skete det lige for os? 
• Hvor skal vi bo? 
• Hvad siger min forsikring? 
• Hvem kan hjælpe os?

Mange tanker og spørgsmål som kan give stress, medføre angst, vrede, frustration og utryghed.

• Få talt hændelsen igennem med børn, famille og venner, fortæl arbejdspladsen hvad I har  
været ude for 

• Få hurtigt hjælp fra professionelle; tal med lægen, måske I har en psykolog-ordning via Jeres
•  forsikring 
• I kan også kontakte Offerrådgivningen, som er landsdækkende, gratis og har døgnåbent hele 

året på tlf. 106 006 / 7221 7221 
• Vær opmærksom på adfærdsændringer hos ægtefæller og børn såsom; manglende appetit, 

indelukkethed, tavshed og vredesudbrud 
• Børn kan reagere meget forskelligt. De kan være bange for at sove og være alene, de kan få 

hovedpine, mavepine, vredesudbrud, tristhed og tisse i sengen
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Gode råd fra forsikringsbranchen inden skaden sker
Brande ødelægger ofte alt i en bolig. En nedbrændt bolig og deraf følgende forsikringssag kan 
være en besværlig proces. De færreste kan huske alt, hvad de havde i deres bolig. Så hvordan får 
man anmeldt alt korrekt til forsikringsselskabet. Dette kræver ofte en omfattende dokumentation.

For at udgå store økonomiske konsekvenser, anbefaler forsikringsbranchen at man:

• Laver en grundig registrering af værdier og indbo. Tag et rum af gangen, tag Jer god tid og 
• registrer købstidspunkt – nypris – forretning – fabrikat – serienummer – vurderingspris m.m. 
• Husk altid at tage billeder
• Har I specielle værdier; kunst, arvestykker, smykker m.m. Få det vurderet af uvildig part, få det 

noteret og gemt på mere end 1 sted (familie, venner eller online ). Husk altid at tage billeder 
• Gem kvitteringer og opdater løbende med fotos og dokumentation
• Undgå at blive underforsikret (eks. har I værdier for kr. 500.000 og er forsikret for kr. 400.000, 

risikerer I at forsikringen, helt afviser Jeres skadesudbetaling
• Forbedrer I Jeres bolig med nyt køkken eller andet, er det vigtigt, at I gemmer alt  

dokumentation herfor
• Er I i tvivl kontakt Jeres forsikringsselskab

Husk, det er Jer som skaderamte, der skal dokumentere alder, pris m.m. på alt det I mister i en 
brand. Kan I ikke det, risikerer I at forsikringsselskabet, afviser eller nedsætter Jeres
skadesudbetaling 
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Hvordan foretager I et tjek af brandsikkerhed i Jeres hjem?
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Side 13

Nu er Jeres familie klar til at tjekke brandsikkerheden i Jeres hjem 
Næste trin er, at I tager udgangspunkt i trin 2, som er et tjekskema, der vil give et overblik over 
brandsikkerheden i Jeres hjem. Gennemgå boligen og udfyld tjekskemaet grundigt sammen. 

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

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

Følgende tjekskema vil hjælpe Jer godt igennem. 
Start ud med at.. 

√ .. tage Jer god tid 
√  .. gå boligen igennem sammen med familie eller pårørende 
√ .. gennemgå alle punkterne 
√ .. drøfte hvad I ser undervejs  
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JA   NEJ
  Røgalarmer og brandslukningsudstyr:                    
☐       ☐  Har I røgalarmer i soverum   
☐       ☐ Har I røgalarmer i opholdsrum 
☐      ☐  Har I røgalarmer i gangen
☐       ☐  Har I en røgalarm tæt på sove- og opholdsrum    
☐       ☐  Har I minimum en røgalarm på hver etage                   
☐       ☐  Afprøver I løbende jeres røgalarmer
☐       ☐  Afprøver I jeres røgalarmer efter ferien                                                                                            
☐       ☐  Rengører I jeres røgalarmer en gang hvert halve år* 

            Udfyldes kun ved røgalarmer med almindeligt batteri:                                                                                     
☐       ☐ Husker I at tjekke og skifte batteriet
☐       ☐ Er I opmærksom på, at I ikke må fjerne batteriet  
☐       ☐  Har I  et ekstra batteri liggende                                           
                                                                         
            Udfyldes kun ved røgalarmer tilsluttet fast el-net: 
☐       ☐  Husker I at tjekke og udskifte nødstrømsbatterierne

     Udfyldes kun ved røgalarmer med 5 års garanti: 
☐       ☐  Har I styr på, hvornår røgalamerne skal udskiftes

     Udfyldes kun ved røgalarmer med 10 års garanti: 
☐       ☐  Har I styr på, hvornår røgalarmerne skal udskiftes

  Brandslukker eller brandtæppe:
☐      ☐  Har I en brandslukker eller et brandtæppe
☐      ☐  Er placeringen optimal (gerne i køkkenet)
☐      ☐  Kender alle placeringen
☐      ☐  Har I styr på udløbsdato (gælder kun, hvis I har en brandslukker)
☐      ☐  Kan alle bruge brandslukkeren eller brandtæppet

  Levende lys:
☐      ☐  Undgår I levende lys tæt på noget, der kan brænde
☐      ☐  Er I opmærksomme på, at fyrfadslys ikke må stå tæt samlet
☐      ☐  Står fyrfads- og bloklys på ikke brandbare overflader
☐      ☐  Undgår I levende lys i børne- og teenageværelse

*Støvsug dem eller brug en fugtig klud                                                 
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☐      ☐  Husker I altid at slukke levende lys når I går seng, forlader et rum 
  eller boligen
☐      ☐  Bruger I en lyseholder, der ikke kan vælte
☐      ☐  Står levende lys uden for børn og dyrs rækkevidde

  Køkkenbrande:
☐      ☐  Undgår I brandbare materialer tæt på komfuret 
☐      ☐  Rengøres emhætten for fedt
☐      ☐  Vedligeholdes udsugningskanaler

  Computere, tablets og elektrisk udstyr:
☐      ☐  Undgår I at oplade computere, mobiltelefoner og tablets om natten 
☐      ☐  Undgår I tændte computere og tablets på dyner, tæpper og sofaer
☐      ☐  Slukkes alt el-udstyr inden I går i seng
☐      ☐  Slukkes alle stikkontakter inden I går i seng
☐      ☐  Rengøres tørretumbleren
☐      ☐  Rengøres stikdåser for støv
☐      ☐  Undgår I for kraftige pærer i jeres lamper
☐      ☐  Står lamper, så de ikke kan vælte
☐      ☐  Hvis I har halogenlamper, er de placeret brandsikkert 
☐      ☐  Undgår I ledninger tæt på metalsenge eller andet strømførende
☐      ☐  Undgår I at overbelaste stikdåser, eksempelvis for meget udstyr tilsluttet
☐      ☐  Har I forlængerledninger, hvor strømmen kan afbrydes på stikdåsen  
☐      ☐  Bruger I autoriseret elinstallatør ved el-arbejde
☐      ☐  Har I ledninger, der sidder i klemme mellem dør og karm

  Rygning (udfyldes kun hvis I er ryger):
☐      ☐  Undgår I at ryge i sengen
☐      ☐  Undgår I at ryge ved indtagelse af alkohol og medicin
☐      ☐  Undgår I at tømme askebægret direkte i skraldespanden
☐      ☐  Gør I askebægret vådt inden I tømmer det næste dag

  Grill (udfyldes kun ved brug af grill): 
☐      ☐  Overholder I regler omkring grill på altaner
☐      ☐  Grilles der i behørig afstand til brandbart materiale (2 meter)
☐      ☐  Har I slukningsudstyr i nærheden, hvis I griller
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  Øvrige: 
☐      ☐  Er optændingsblokke, tændvæske, øvrige brandbare væsker, ligthere og    
  tændstikker opbevaret sikkert
☐      ☐  Ved I, at I ikke må smide klude m.m. i skraldespanden, som har rester    
  af brandfarlig væske (terpentin, sprit m.m.), det kan medføre 
  selvantændelse

  I tilfælde af brand:
☐      ☐  Har I en flugtvejsplan 
☐      ☐  Kender alle flugtvejsplanen
☐      ☐  Har alle afprøvet flugtvejsplanen
☐      ☐  Ved I hvem der ringer, og hvordan der ringes efter hjælp
☐      ☐ Har I aftalt et fast mødested 
☐      ☐ Har I talt med jeres børn om, hvad de gør i tilfælde af brand
☐      ☐ Har I en lommelygte i tilfælde af strømsvigt 
☐      ☐ Har I aftalt, hvem der modtager brand og redning

  Forsikring:
☐      ☐  Har I en indboforsikring
☐      ☐  Er i underforsikret
☐      ☐  Har i dokumenation for Jeres værdier 



Nu har I udført Jeres brandtjek af boligen 

Gennemgå først alle ”NEJ”  afkrydsningerne i tjekskemaet. 
Drøft dem i familien og aftal hvordan I gør NEJ til JA.
Des flere JA des bedre er Jeres brandsikkerhed.

Så er I med til at redde liv og tab af uerstattelige værdier.
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Hvordan udarbejder I en flugtvejs- og indsatsplan til Jeres bolig?
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Hvorfor skal I udarbejde en flugtvejs- og indsatsplan til Jeres bolig?
Det er helt naturligt at frygte brand i boligen.

Alarmeres I af røgalarmer, eller opdager I på anden vis en brand i jeres bolig, er det meget vigtigt, at 
alle bevarer roen, og at der handles hurtigt og korrekt, så alle kommer ud i god behold. Derfor er det 
vigtigt at alle ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand. 

Sæt jer om bordet og gennemgå i fællesskab sidste trin til en bedre brandsikkerhed. 

Hvis det brænder, og I skal ud via andre rum, så føl altid på øverste del af de døre I skal 
passere. Er de varme – så lad være med at åbne dem. Hvis det er umuligt at komme ud af den 
sædvanlige vej, så luk døren til de rum, hvor I ikke kan komme igennem pga. røg eller ild. 

Det er vigtigt, at også børn ved, hvordan de kommer ud. Børn gemmer sig ofte, når de bliver 
bange. Forklar dine børn, at uanset hvad, må de aldrig gemme sig for ilden. Udarbejd gerne en 
nødkaldsliste med nyttige telefonnumre, som er let tilgængelig for Jeres børn. Brug eventuelt 
notatfeltet på bagsiden. 

Er der ældre, enlige, gangbesværede, naboer eller personer med andet handicap, vær da 
også opmærksomme på, at de kan have behov for hjælp i tilfælde brand. 

Er de normale flugtveje spærret, brug da eventuelt altaner som flugtvej. Hvis I ikke kan komme ud 
ved egen hjælp, så hjælper brandvæsenet Jer. Luk døren mellem Jer og ilden. Gå ud på 
altanen eller giv jer tilkende ved det nærmeste vindue - og råb om hjælp. Brandvæsenet kan 
redde Jer med deres stiger. 

Bliver I indespærret luk så mange døre som muligt mellem jer og branden. Dernæst læg Jer ned på 
gulvet, da der kan være mere ilt, mindre røg, bedre udsyn og mindre varme. 
Råb om hjælp og ring 112.
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Hvad skal I gøre, hvis det brænder i Jeres bolig: 
• Skab Jer et hurtigt overblik. 
• Hvor brænder det og hvem befinder sig hvor i boligen. 
• Red mennesker og dyr. 
• Ring 112 og fortæl hvor det brænder og bevar roen. 
• Lyt til vagtcentalens medarbejder og besvar deres spørgsmål.

Aftal hvem der modtager brand og redning og fortæl, hvordan de kan komme ind i boligen. 
Informer om der fortsat er mennesker eller dyr i boligen.

Om muligt bekæmp branden. I må dog aldrig overvurdere Jeres evner: 

• Gå aldrig tilbage i en brændende bolig
• Gå aldrig tilbage for at redde værdigenstande
• Gå aldrig ind i et røgfyldt rum
• Gå aldrig ud i en røgfyldt opgang 
• Gå aldrig ned i en røgfyldt kælder
• Flå aldrig en dør op - du kan risikere at skabe en eksplosion 

I risikerer at blive røgforgiftet og alvorligt forbrændt og der er stor risiko for at I besværliggør  
brand- og redningstjenestens indsatsmuligheder.

• Husk også, at I aldrig må bruge elevatorer i tilfælde af brand
• Husk, at entredøre ofte er brandsikre i op til 30 minutter
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Sådan udarbejder I Jeres flugtvejs- og indsatsplan til Jeres hjem
√  Tegn en plantegning, med alle boligens rum.*  

√  Marker tydeligt på tegningen, hvor der er opsat røgalarmer, brandtæpper og   
  brandslukkere 

√  Marker tydeligt flugtvejs muligheder (døre, vinduer, altaner m.m.), vurder    
  nøje hvilke I kan bruge i tilfælde af brand

Det er vigtigt at drøfte, hvad I skal gøre, hvis de normale flugtveje er spærret af røg eller ild. Kan 
der bruges en stige? Aftal et fast mødested, hvor I mødes efter boligen er forladt og bliv der indtil 
brand og redning ankommer. Kan vinduerne åbnes og kan man komme ud af dem?

*Find evt. inspiration fra plantegningen på side 6
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