
Preliminär dödsbrandstatistik för 2007

Preliminära siffror från Räddningsverket visar att det under 2007 har omkommit
sammanlagt 94 människor i samband med 81 olika dödsbränder bränder i
Sverige. Det innebär att det omkommit 11 personer fler än 2006 då sammanlagt
83 personer omkom vid 80 olika bränder. 2005 omkom 104 personer och 2004
omkom 65 personer.

Observera att uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Antal dödsbränder respektive antal döda per år

Hur uppstår dödsbränderna?
Många utredningar av dödsbränder 2007 är ännu inte avslutade. Nedanstående
sifferuppgifter är därför endast preliminära.

Den klart vanligaste orsaken till dödsbränder är att offret somnat ifrån en cigarett
som faller ner och antänder en säng, soffa eller fåtölj. Slarv eller misstag i
samband med rökning svarar för mer än 30% av alla bränder med dödlig utgång i
Sverige.

Räddningsverket har under året intensifierat sina ansträngningar att förmå
Europeiska Unionen att anta en lag som endast tillåter försäljning av så kallade
självslocknande cigaretter. Arbetet verkar nu ha givit resultat och vi har stora
förhoppningar att inom några få år kunna minska antalet dödsbränder inom hela
EU!

Andra frekventa orsaker till dödsbränder är fel eller missgrepp vid vedeldning.
Under år 2007 har åtta människor omkommit i samband med sådana bränder.

Levande ljus orsakade under 2007 minst fem bränder som krävde människoliv.
Brand i samband med en glömd spis svarade 2007 för ytterligare fyra
dödsbränder.
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Andra återkommande brandorsaker i byggnader är tekniska eller elektriska fel i
maskiner eller installationer, heta glödlampor, barns lek med eld, brandfarliga
gaser eller vätskor samt, inte minst, bränder som är anlagda med egen avsikt.

Dödsbränder i fordon i som tar eld i samband med trafikolyckor skördar varje år
flera människoliv. Under 2007 omkom sex människor vid fordonsbränder i Sverige

Variationer under året
Tabellen visar den preliminära dödsbrandsstatistiken per månad jämförd med ett
genomsnitt mellan åren 2001 till 2006:

Som vanligt har det 2007 varit förhållandevis få dödsbränder under
sommarmånaderna juni, juli och augusti. Däremot är december och januari de
månader då flest människor omkommer i samband med bränder i Sverige.

Orsaken till säsongsvariationerna är bland annat vårt kalla klimat som kräver
ordentlig uppvärmning av bostäderna och därmed många eldstadsrelaterade
bränder.

Könsfördelning
Av de omkomna var 62 män och 32 kvinnor, sammanlagt 94 personer.
Som vanligt dominerar männen klart bland de omkomna i samband med bränder.
Varför?

Åldersfördelning
De omkomnas ålder fördelar sig enligt:

Typ av objekt
Av de omkomna 2007 befann sig 81 personer i någon form av bostad:

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Juli Juni Aug Sep Okt Nov Dec Summa

2007 9 13 3 5 11 4 4 2 7 11 15 10 94

Genomsnitt
2001-06

12 9 14 10 9 8 5 5 8 8 8 13 109

Ålder Antal

0-6 2

7-17 3

18-24 2

25-44 14

45-64 28

65-79 26

80 och äldre 19

Summa 94 omkomna

Bostad Antal

Flerbostadshus 32

Villa 31
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Utskrift från www.raddningsverket.se den 2008-01-05

En person omkom vid en brand på ett kontor
Sex personer omkom vid bränder i personbilar
En omkom då en husbil tog eld
Tre personer omkom vid bränder utomhus
Två personer omkom vid bränder på andra platser

Läs mer om dödsbrandsstatistik de senaste åren

Rad-/par-/kedjehus 12

Fritidshus 4

Servicehus, annat särskilt boende 2

Ansvarig: Ulf Erlandsson
Skapad: 2008-01-04
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