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Der er røgalarmer i flere danske hjem
Siden 2014 er der gradvist kommet flere røgalarmer i de danske
hjem. I dag har 3 ud af 4 danskere minimum én røgalarm derhjemme
(75 pct.).
Røgalarmer bidrager til en følelse af tryghed i hjemmet, og det at
have en røgalarm giver også en følelse af brandsikkerhed.

Røgalarmer

Det er særligt unge i alderen 18-34 år, som ikke har røgalarmer, men
ofte skyldes det ikke et bevidst fravalg af røgalarmer. Mange af dem,
der ikke har en røgalarm, ved ikke hvorfor, ligesom mange har en
røgalarm liggende derhjemme, som de bare ikke har fået sat op.

Danskerne føler sig brandsikre
Flere danskere har også fået brandslukningsudstyr derhjemme.
Det er dog fortsat kun lidt mere end hver tredje dansker, der har
brandslukningsudstyr i hjemmet (38 pct.).
Danskerne mener selv, at de har indrettet sig brandsikkert, og mange
er da også opmærksomme på at følge de gængse brandråd i
hverdagen. Særligt er mange danskere bevidste om ikke at gå fra
levende lys eller at stille lys i nærheden af noget, der kan antændes.

Brandsikkerhed

Selvom danskerne generelt føler sig brandsikre, er der fortsat mange,
der ikke har lagt en konkret plan for, hvordan de kommer ud af deres
bolig i tilfælde af brand. Det hænger sandsynligvis sammen med, at
mange danskere generelt vurderer, at risikoen for brand og
tilskadekomst ved brand i deres hjem er lille.

Antallet af brande i danske hjem er uændret, og de fleste
slukkes stadig af borgerne selv
Mindre end hver tiende dansker har haft en brand i sin bolig inden for
de sidste fem år (7 pct.). Det tyder på, at antallet af brande i private
hjem har været mere eller mindre stabilt siden 2014.

Brande i private hjem

De fleste brande (89 pct.) i private hjem slukkes af borgerne selv,
uden at brandvæsenet tilkaldes, og kun 1 ud af 10 (11 pct.) var nødt
til at ringe 1-1-2. De fleste brande er således stadig happy fires.
Halvdelen af dem, der har oplevet en brand i hjemmet, havde også
held til at slukke den selv, før der skete nogle skader.
I alt er der ca. 60.000 brande i danske hjem om året,
som slukkes uden at alarmere brandvæsenet (happy fires). 1

1: Se metodeafsnit i hovedrapporten for beregning af antal happy fires

