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Undvik bränder

Tre av fyra brandskador inträffar i hemmet.
I regel är det slarv som förorsakar brand men
även tekniska fel är vanliga brandorsaker.
Kom ihåg att det alltid är lättare att
förebygga än att släcka brand.

DE VANLIGASTE ORSAKERNA TILL BRÄNDER

I hemmet är de vanligaste brandorsakerna eldstäder, rökning,
barns lek med eld, levande ljus, torrkokning, vitvaror, trasiga sladdar och kontakter samt tv:n.
I offentliga lokaler (dagis, fritids, skolor) är anlagd brand den
största brandorsaken. Sedan följer de brandorsaker som återfinns i
hemmet. De största skadorna inträffar på natten och under tidpunkter när ingen är i närheten och kan upptäcka brandtillbudet i tid.

Genomsnittlig insatstid för räddningstjänsten till en villabebyggelse är 10–20 minuter. Till lägenheter i tätbebyggelse är tiden
10 minuter.
Följdskador av en brand som hunnit utveckla sig till övertändning kan bli omfattande. Allt bohag blir förstört och oersättliga
minnen försvinner. Upptäcks branden i ett tidigt skede kan skadorna sträcka sig till lättare rökskador som lätt kan saneras.
VAD KOSTAR BRANDSKADOR?

UTSATTA GRUPPER

Varje år dör mellan 100–130 personer i bränder. Dessutom skadas
cirka 1000 personer.
Dödsbränderna drabbar i allt högre grad de äldre. Hälften av
alla omkomna är över 60 år. Denna utveckling har skett parallellt
med en ökande medellivslängd, minskade vårdresurser och ett
eget boende högre upp i åldrarna. Olika former av funktionshinder innebär att förmågan att själv förebygga och upptäcka brand
samt att sätta sig i säkerhet minskar.
VIKTEN AV ATT SNABBT BLI LARMAD

De första 5–10 minuterna efter att en brand har upptäckts är viktiga. Under den korta tiden kan ett tillbud utveckla sig till en katastrof. Bränder upptäcks ofta i ett sent skede när brandförloppet är
inne i ett accelererande förlopp och då är en övertändning inte
långt borta. Här är möjligheten till ett tidigt larm viktig. Kan branden upptäckas medan den är i glödbrandstadiet går den lättare att
släcka. En brandvarnare ger detta tidiga larm. För att åtgärda en
brand som är inne i ett accelererande skede krävs ingripande av
räddningstjänsten.

Antalet anmälda brandskador till försäkringsbolagen i byggnader
och anläggningar är ca 40000 per år. Uppskattade kostnader för
dessa är 3,5 miljarder kronor varav bostadsbränder kostar 1 miljard kronor.
OM OLYCKAN ÄR FRAMME

Rädda – se till att alla blir varnade och kan ta sig ut i det fria. Undvik att gå igenom rökfyllda utrymmen och om du ändå måste det
– kryp under röken. Gå till återsamlingsplatsen om sådan finns
anvisad. Studera utrymningsplanen i förebyggande syfte. Lär dig
var utrymningsvägarna finns!
Larma – ring 112. Tala om vad som hänt, vem du är och varifrån du
ringer – adress och telefonnummer. Finns det utrymningslarm i lokalerna se till att det går i gång. Möt räddningstjänsten och visa vägen.
Släck – använd i första hand befintlig släckutrustning som handbrandsläckare eller inomhusbrandpost. En brand i en kastrull
släcker du genom att lägga på ett lock. Brand i kläder släcker du
med en filt – se till att personen ligger ner. Börja från huvudändan
och ner mot fötterna. Bedömer du att du inte kan släcka branden –
stäng dörren till utrymmet där det brinner!

OM DET BRINNER – RING ALLTID 112
Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning
hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se

