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F örst ut att använda kvali-
tetsmärkningen var Skanska.
Den 4 juni hade Skanska 

säljstart för 32 nybyggda villor i
Malmö. Alla villorna är nu sålda och
är därmed landets första bostäder 
märkta med den nya symbolen för 
ett brandsäkert hem. Andra bygg-
företag är också på gång.

För att få rätt att använda sym-
bolen ”Brandsäkert hem™” måste en
bostad vara utrustad med minst ett
baspaket bestående av nätansluten

brandvarnare, handbrandsläckare,
spisvakt/timer, brandfilt och en in-
formationspärm. Dessutom har bo-
stadsinnehavaren rätt till två tim-
mars gratis utbildning av en profes-
sionell brandinstruktör. Det kommer 
att finnas former för att märka både
nybyggda och befintliga bostäder.  

– Vi vill ge förutsättningar för att 
förebygga, förhindra och begränsa
bränder i hemmen. Den här kombi-

nationen av teknik och utbildning 
ska kunna åstadkomma det, säger 
Eva-Marie Abrahamsson, projektle-
dare för Brandsäkert hem på Svenska 
Brandskyddsföreningen. 

Informerar på 32 orter
Nu under hösten besöker Svenska 
Brandskyddsföreningen 32 orter i 
landet för att informera om Brand-
säkert hem, en kvalitetsmärkning 
som kanske blir standard för både 
nya och äldre bostäder framöver. 

På turnén vill föreningen visa hur 
enkelt man med små medel kan 
göra skillnad i brandsäkerhet i 
hemmen.  

– Vi vill samarbeta med alla som
på något sätt kan bidra till att vi 
får mer brandsäkra hem i landet. 
Till våra informationsträffar bju-
der vi därför in byggbolag, banker, 
försäkringsbolag, inredare, mäk-
lare och lokala räddningstjäns-

ter, säger Eva-Marie Abrahamsson. 
– Vi har fått ett väldigt positivt 

gensvar från alla på våra träffar. Här 
finns byggbolag som vill använda 
symbolen i alla nybyggen av egna-
hem och bostadsrätter. Försäkrings-
bolag kan tänka sig att sänka pre-
mien och banker ser möjligheter 
att sänka räntan för lån på sådana 
bostäder. Det finns mäklare som 
har visioner om att marknadsföra 
”brandsäkra hem™” genom att 
”säkerhetsstajla” bostaden, berättar 
Eva-Marie Abrahamsson.    

Inferno på några minuter
Ute på landets arbetsplatser omkom-
mer nästan ingen längre i bränder. I 
hemmen ser det däremot fortfarande 
illa ut. Varje år omkommer över 70 
människor och mer än 500 skadas i 
bränder i hemmen. Varje dag brin-
ner det i 16 hem. Var fjärde bostads-
brand börjar i köket och 64 procent 
av dessa bränder startar på spisen. 
En liten brand i bostaden utvecklas 
lätt till ett inferno på bara några 
minuter. Förbränning av plaster och 
konstmaterial bildar snabbt dödliga 
rökgaser. På många ställen tar det 
10 minuter för Räddningstjänsten 
att vara på plats efter larm.   

Brandskyddet är dessutom dåligt
eller obefintligt. En undersökning 
av Räddningstjänsten visar att 90 
procent har en brandvarnare, men 
800. 000 hushåll har inte kontrolle-
rat att brandvarnaren fungerar. Över 
500 000 bostäder har inte ens en 
brandvarnare. Få vet hur en brand-
släckare fungerar och ska användas. 
Brandskydd har hittills också varit 
lågprioriterat i bostadsbyggandet. 

Brandskydd för 60 kronor 
i miljonvilla  

– Tänk att brandskyddet i en 
större villa ofta utgörs av en ynka 
brandvarnare för 60 kronor, medan 
man satsar stora pengar på värme-

system, inredning och disk- och
tvättmaskiner. Till alla systemen
finns också rikligt med informa-
tionsmaterial, medan det helt saknas
information om brandskydd, säger 
Eva-Marie Abrahamsson förundrat
över hur det ofta ser ut.  

Den nya märkningen innebär att 
bostaden har brandskyddsutrustning
som höjer brandsäkerheten och bo-
stadsstandarden. I ett nybyggt hus
får en inflyttad familj dessutom två
timmars gratis utbildning i brand-
skydd av en professionell brand-
instruktör. Utbildningen finns också
dokumenterad på dvd och under en
särskild flik i en säkerhetspärm som
lämnas i hemmet.

Baspaket från 3000 kronor
– Den som vill använda vår sym-

bol måste skriva ett nyttjandeavtal
med oss. Det rör sig om en symbo-
lisk summa för att få använda sym-
bolen. Bara godkända och seriösa
leverantörer får sälja paketet med
teknik och utbildning. Alla brand-
skyddsprodukter i erbjudna paket
måste förstås vara kvalitetssäkrade.
Ett baspaket kommer inledningsvis
att kosta 3000 kronor plus moms,
en kostnad som sedan kan sänkas
om efterfrågan blir stor. Baspaketet
är en billig försäkring för ett tryggt
hem, säger Eva-Marie Abrahams-
son.  

Brandskyddsprodukterna i baspa-
ketet utgörs av nätanslutna brand-
varnare, handbrandsläckare, spis-
vakt och brandfilt. Som tillval kan
kunden välja boendesprinkler, extra
brandvarnare och utrymningsstege.
Boendesprinkler är särskilt viktigt i
bostäder där funktionshindrade och
gamla bor.

Ett viktigt inslag i baspaketet är 
en spisvakt med timer. Var fjärde
brand börjar i köket och 64 procent
av dessa bränder beror på överhett-
ning på spisen. En spisvakt förhind-

rar torrkokning och brand eftersom
den bryter strömmen till spisen efter 
en förinställd tid.

I baspaketet finns till spisvakten
även system som känner av värme,
rök och rörelse. En rörelsedetektor 
bryter strömmen om alla personer 
har lämnat köket. Värmesensorn
klipper strömmen om tempera-
turen på spisen uppnår en viss
förinställd temperatur. Spisen
stängs även av automatiskt om 
den anslutna rökdetektorn eller 
brandvarnaren aktiveras på grund 
av rök.

– Det känns inte trovärdigt att
kalla en bostad för Brandsäkert
hem™ om det inte finns en spis-
vakt. Jag hoppas dessutom att en 
spisvakt inom tio år är standard 
på alla nytillverkade spisar, avslutar 
Eva-Marie Abrahamsson.   

Brandsäkert hem en symbol för livet
I hemmen omkommer varje år mer än 70 människor 
och skadas över 500. Det har Svenska Brandskydds-
föreningen tänkt ändra på med kvalitetsmärkningen 
”Brandsäkert hem™”. Visionen är att tio procent av alla 
bostäder ska ha symbolen år 2010.  

Säkrare boende

 Fakta bränder
•  100 människor omkommer
    varje år i bränder, varav 75 i
    hemmen. 
•  På tre minuter kan en bostad
   vara övertänd. Ingen rädd
   ningstjänst i världen hinner
   släcka på den tiden. 
•  För Svenska Brandskyddsföre-
   ningens kvalitetsmärkning 
   Brandsäkert hem™ krävs att 
   en bostad utrustas med ett 
   paket brandtekniska produkter 
   och att boende får utbildning 
   och information om brand
   skydd.
•  Baspaket: Cirka 3000 kr. 
   Innehåller brandvarnare, hand
   brandsläckare, spisvakt/timer 
   och brandfilt. 
•  Olika tilläggsval: boendesprink     
   ler, fast eller mobil utrymnings
   stege och fler brandvarnare.

Eva-Marie Abrahamsson, projektledare för Brandsäkerthem™ på Svenska Brandskyddsföreningen.
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