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Vad är effektivt för att hindra dödsbränder?



Vad är effektivt för vem?

• Ålder

• Kön

• Rökning

• Lägenhet/Hus

• Ensamboende 50+

Analys av 144 
utredningar

Beräknat 
baserat på 
statistik från 
611 fall
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Vad är effektivt?

• Johan, 30 år (0-34 år)

• Anna, 40 år (35-49 år)

• Lars, 65 år (Man, 50-84 år)

• Ingrid, 90 år (85+ år)



Brand-
varnare

Spisvakt Sprinkler Mobil 
sprinkler

Säng Soffa Kläder E-cigg Elsystem

Johan, 30 år

Anna, 40 år

Lars, 65 år

Ingrid, 90 år

Flamskyddad

Effektivt för de olika personerna 



Rökare vs icke-rökare

MSB  ▪ BRANDFORSK  ▪ RISE  ▪ MALMÖ UNIVERSITET  ▪ LUNDS UNIVERSITET  ▪ KARLSTADS UNIVERSITET



Effektivt för de olika personerna 

Lars, 65 år

Ingrid, 90 år



Slutsatser
• Generella befolkningen

• Brandvarnare!
• Spisvakt (om det går att göra billigare)

• Rökande män i övre medelålder med alkohol
• Brandvarnare
• Flamskydd av säng/soffa
• Mobil sprinkler
• E-cigaretter

• Rökande äldre kvinnor med funktionshinder
• Säkra kläder (t.ex. syntet)
• Mobil sprinkler
• E-cigaretter
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Från Förebyggandekonferensen 2017…



Andel med brandvarnare

Hela befolkningen

Historiska trender

Omkomna per miljon invånare



Omkomna per miljon invånare

20-44 år

Historiska trender
Andel med brandvarnare



Effektivitet – Historiskt och framåt

OBS – Alla branddöda, inte bara de ca 80% som omkommer i bostäder

Nuläge

Ökning om ingen 
hade brandvarnare

Minskning om alla 
hade brandvarnare-28%

+19%

+66%

-46%
-38%

+54%

+19% <+19%

-31%

-17%

Totalt: -39%          -67%             -60%        -42%            < -30%

Minskning mellan inga 
med brandvarnare och 
alla med brandvarnare
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Portabel sprinkler

• Antaganden
• Tillförlitlighet 90%

• Kostnad
• Nyinstallation 63 000 kr

• Byte av pumpenhet m.m. 5 000 kr (ökar livslängden från 15 till 30 år)

• Flytt av anläggning 9 000 kr

• Service 1 500 kr/år

65+ 75+ 85+

Kostnad per år Ej flytt av enhet 6 373 9 202 14 357

Flytt av enhet 4 163 4 567 5 303



Portabel sprinkler - Nyttokvoter

Ej återanvändning Återanvändning

Alla Endast rökare Alla Endast rökare



Upplägg

Före Under

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6v6Kf0J_hAhVD-qQKHWrrBcIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.expressen.se/leva-och-bo/brandvarnare--testa-i-tid-for-att-vara-saker/&psig=AOvVaw2YVZs_vSUb-TjGIuzZ7ewK&ust=1553683492633268


Spisvakt (Flerbostadshus, hela befolkningen)

• Antaganden
• Tillförlitlighet 75%

• Kostnad (258 kr/år)
• Inköp och installation 2000-3000 kr/st

• Nytta (66 kr/år)
• Räddade liv (1 per 1’350’000 lägenhet*år → 18,80 kr/år)

• Undvikna skadade (36,71 kr/år)

• Uteblivna räddningsinsatser och räddad egendom (10,42 kr/år)

Nytta per investerad krona 0,26 kr 
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Vad har jag definierat som räddning?

”Personen hade omkommit eller skadats 
allvarligt om räddningstjänsten hade varit 
30 minuter senare på plats”



Antal räddade 2017



Hur genomfördes räddningen?

Rökdykning (71%)

FIP-insats (12%)

Manuell stege (10%)

Hävare/Stegbil (7%)

24%

98%

31%

24%

I hur stor del av fallen 
hade metoden 
kunnat användas?



Varför inte egen utrymning?



Några exempel från verkligheten?



Responstidens betydelse



Slutsatser

• 51 räddade år 2017

• Antalet omkomna hade ökat med ca 58% utan operativ 
räddningstjänst

• Den gamla tumregeln om 10 minuter verkar inte vara helt fel

• Mycket invändig räddning – ofta vid stora bränder

• Många självmordsförsök

• Metod för jämföra olika beredskapsformer har tagits fram

VS
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(Baserat på fritext i 345 fall 2017-2018)

Hur tog sig äldre (65+) som skadats men inte omkommit sig ut?



Att ta med hem…
• Brandvarnare är jättebra för de flesta grupperna, men det finns 

de som behöver andra åtgärder.

• Ta tillvara forskningsresultaten för att målgruppsanpassa 
åtgärderna

• Operativ räddningstjänst räddar liv och ett viktigt komplement 
till det förebyggande arbetet!

• MSB – Börja samla in fall  med räddade av räddningstjänst! 


