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Fokusområde for forebyggende indsats
Den forebyggende indsats, indenfor redningsberedskabets område, vil med fordel kunne målrettes i forhold til de risici, som
risikoidentifikationen har kortlagt. Det kan eksempelvis være aktiviteter målrettet risikokategorier, som har et højt risikoniveau
(dvs. enten hyppige hændelser eller stor konsekvens ved hændelser, eller hvor hyppighed og konsekvens i kombinationen
medfører en høj risiko). En styrket indsats på det brandforebyggende område vil – alt andet lige – kunne være medvirkende til,
at antallet af hændelser og/eller konsekvensen af hændelser påvirkes i positiv retning. Af de nedenfor oplistede
risikokategorier kan der, i forhold til sidste planperiode (hvor der blev anvendt data fra 2010-15), registreres procentvise
stigninger i 8. Naturområder, 11. Forsyning samt alarmer fra brandsikringsanlæg. De øvrige risikokategorier kan der
registreres procentvise fald.
Risiko-kategori

Omfang af
hændelser (antal
og % 2016-19)

Underkategori i
fokus

Nuværende
forebyggelsestiltag

1. Privat beboelse

91 hændelser

Bygningsbrand
etageejendom /
lejlighed (1.1)

•

Røgalarmkampagne

•

•

Anvendelse af delelementer
af konceptet: Brandsik k er
Bolig

Oplysningskampagner med relevant budskab,
eksempelvis udvalgt på baggrund af
overrepræsentation af aktuelle hændelser

•

Opslag i trappeopgange med
brandforebyggende råd

•

Informations- og dialogmøder med
boligforeninger, bygningsejere,
ejendomsfunktionærer etc.

•

Oplysningskampagner med relevant budskab a
la: ”Tryg i eget hjem”, ”Familiens
beredskabsplan” etc.

•

Oplysning om korrekt fyringsteknik i samarbejde
med skorstensfejer

2,4 %

1. Privat beboelse

189 hændelser
5,0 %

1. Privat beboelse

84 hændelser
2,2 %

Bygningsbrand villa /
rækkehus (1.3)

Skorstensbrand (1.3) (1.6)

•

Anvendelse af sociale
medier til aktuelle
”opmærksomhedsråd”, som
f.eks. ingen brændbare
oplag på komfuret

•

Røgalarmkampagne

•

Anvendelse af delelementer
af konceptet: Brandsik k er
Bolig

•

Informationskampagne på
sociale medier om
anvendelse af åben ild,
herunder grill og
ukrudtsbrænder

•

Lovpligtig skorstensfejning

Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
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Risiko-kategori

Omfang af
hændelser (antal
og % 2016-19)

Underkategori i
fokus

Nuværende
forebyggelsestiltag

1. Privat beboelse

55 hændelser

Bygningsbrand
kolonihavehus /
carport / udhus /
sommerhus (1.4) (1.5)

•

Bygningsbrand butik /
institution (2.3) (2.5)
(2.6)

•

1,4 %

2. Steder med
mange mennesker i
dag- og aftentimer

2. Steder med
mange mennesker i
dag- og aftentimer

23 hændelser
0,6 %

0,01-0,1 pr. år.
Omfanget er til
dels
vejrafhængigt

Sammenstyrtning,
bygning (2.4)

Forslag til yderligere forebyggelsestiltag

Informationskampagne på
sociale medier om
anvendelse af åben ild,
herunder grill og
ukrudtsbrænder

•

Oplysningskampagne med relevant og aktuelt
budskab målrettet ejere og grundejerforeninger

•

Kortlægning og registrering af adgangsforhold
for brandvæsnet

Lovpligtigt brandsyn
(objekter over en vis
størrelse), hvor der bl.a. er
fokus på personalets
kendskab til brand- og
evakueringsinstruksen samt
deres generelle viden om
brandforebyggels e

•

Undervisning af personale i brandslukning

•

Brand- og evakueringsøvels er

•

Informations- og dialogmøder med ledere og
driftsansvarlige

•

Opfordre til og understøtte at skoler anvender
materialet: Lær om brand

•

Opfordre ejere til at installere/udskifte ABAanlæg hvor disse ikke findes i forvejen eller hvor
disse er forældede. Det kan eksempelvis være
relevant på ældre skoler, hvor der typisk ikke er
installeret ABA-anlæg. Udover at højne
personsikkerheden, vil tiltaget kunne medvirke til
værdisikring

•

Plan for snerydning på tage og andre udsatte
konstruktioner

•

Brandsikringsanlæg,
herunder ABA- og AVSanlæg kan være lovkrav iht.
bygningsreglementet.
Anlægsdrift og funktionalitet
følges løbende, herunder
ifm. brandsyn

•

Anvendelse af sociale
medier ved varsel om
”farligt vejr”, herunder
skybrud, storm,
oversvømmelse etc.
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Risiko-kategori

Omfang af
hændelser (antal
og % 2016-19)

Underkategori i
fokus

Nuværende
forebyggelsestiltag

3. Steder med
mange mennesker
med natophold

8 hændelser

Bygningsbrand
institution (3.1)

•

5. Industri,
produktion og lager

0,2 %

58 hændelser
1,5 %

Bygningsbrand
industribygning (5.1)
(5.4)-(5.8)

Lovpligtigt brandsyn
(objekter over en vis
størrelse), hvor der bl.a. er
fokus på personalets
kendskab til brand- og
evakueringsinstruksen samt
deres generelle viden om
brandforebyggels e

•

Brandsikringsanlæg,
herunder ABA- og AVSanlæg kan være lovkrav iht.
bygningsreglementet.
Anlægsdrift og funktionalitet
følges løbende, herunder
ifm. brandsyn

•

Lovpligtigt brandsyn
(objekter/oplag over en vis
størrelse og som er
brandfarlige), hvor der bl.a.
er fokus på virksomhedens
sikkerhedskultur samt
personalets generelle viden
om brandforebyggelse

•

Brandsikringsanlæg,
herunder ABA- og AVSanlæg kan være lovkrav.
Anlægsdrift og funktionalitet
følges løbende, herunder
ifm. brandsyn

Forslag til yderligere forebyggelsestiltag

•

Undervisning af personale i brandslukning

•

Brand- og evakueringsøvels er

•

Informations- og dialogmøder med ledere og
driftsansvarlige

•

Undervisning af personale i brandslukning

•

Brand- og evakueringsøvels er

•

Informations- og dialogmøder med ledere og
driftsansvarlige

•

Uddannelse af ”brandsikkerhedsambassadører”

•

Hjælperøgdykkere på udvalgte virksomheder,
hvor særlige forhold gør sig gældende,
eksempelvis komplicerede adgangsforhold
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Risiko-kategori

Omfang af
hændelser (antal
og % 2016-19)

Underkategori i
fokus

Nuværende
forebyggelsestiltag

8. Naturområder

72 hændelser

Mindre brand (8.1)

•

Informationskampagne på
sociale medier om
anvendelse af åben ild,
herunder grill og
ukrudtsbrænder

•

Opslag udvalgte steder i naturen, eksempelvis
ved parkeringspladser, shelterpladser etc.
Opslagene skal kommunikere korte og præcise
brandforebyggende råd, primært omkring
anvendelse af åben ild i naturen

94 hændelser

Naturbrand

•

•

2,5 %

mark/skov (8.1)

Informationskampagne på
sociale medier om
anvendelse af åben ild,
herunder bål, grill og
ukrudtsbrænder

Informations- og dialogmøder med skovejere,
landbrugsorganisationer etc.

•

Opslag udvalgte steder i naturen, eksempelvis
ved parkeringspladser, shelterpladser etc.
Opslagene skal kommunikere korte og præcise
brandforebyggende råd, primært omkring
anvendelse af åben ild i naturen

•

Indførelse af frivillige ”brandsyn”

•

Kampagne målrettet ridecentre, -skoler og klubber

•

Opfordre til at der udarbejdes oversigtsplaner på
større landbrugsejendomme, hvor disse ikke
findes i forvejen

1,9 %

8. Naturområder

9. Steder med
mange dyr

11. Forsyning

65 hændelser
1,7 %

69 hændelser
1,8 %

13. Container og
affald

87 hændelser
2,3 %

Bygningsbrand gård
m/u dyr

•

Høstkampagne, hvor
landbrugets
”beredskabsparathed”
søges styrket.

•

Brandsikringsanlæg,
herunder ABA- og AVSanlæg kan være lovkrav.
Anlægsdrift og funktionalitet
følges løbende

(9.1) (9.2)

Forslag til yderligere forebyggelsestiltag

•

Oversigtsplaner på større
landbrugsejendomme, som
er om- eller tilbygget
indenfor de seneste år

Gas – ledningsbrud, ej
antændt (11.2)

•

Ingen

•

Dialog med gasdistributionsselskaber,
forsyningsselskaber, entreprenører etc.

Containerbrand i det fri
(13.1)

•

Ingen

•

Vejledning om placering, aflåsning etc.

•

Retningslinjer for placering og benyttelse ved
kommunale bygninger (i samarbejde med
kommunernes afdelinger for risiko og forsikring)

•

Informations- og dialogmøder med
boligforeninger, bygningsejere,
ejendomsfunktionærer etc.
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Risiko-kategori

Omfang af
hændelser (antal
og % 2016-19)

Underkategori i
fokus

Nuværende
forebyggelsestiltag

Flere
risikokategorier

1.593 hændelser

Alarmer fra
brandsikringsanlæg,
hvoraf ca. 90 % er
blinde

•

Flere
risikokategorier

41,8 %

250 hændelser

ISL-eftersyn og

6,6 %

-forespørgsel

Fast procedure om at ISL
kører frem ved alarm, bl.a.
med henblik på at vejlede
anlægsejer om hvordan kan
søges undgået/minimeret

•

Anlægsdrift og funktionalitet
følges løbende

•

Opfølgning ved flere
alarmer fra samme sted

Forslag til yderligere forebyggelsestiltag

•

Styrke anlægsejers viden om anlæggets
muligheder og begrænsninger, eksempelvis via
”hands-on” brugerkurser

•

Informationsmøde med anlægsejer og
driftspersonale inden idriftsættelse, hvor
procedurer og forventninger kan afklares

•

Udnyttelse af mulighederne for alarmbehandling

•

Dialog med Rigspolitiets 112-sekretariat via
Danske Beredskabers repræsentanter
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