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Nationella strategin för stärkt brandskydd

Vision
Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt 
till följd av brand.
Mål
• Antalet döda och svårt skadade vid 

bränder i bostadsmiljö ska minskas med 
minst en tredjedel till år 2020. 

• Medvetenheten hos enskilda om 
brandrisker och hur man ska agera i 
händelse av brand ska öka.

• Andelen fungerande brandvarnare och 
brandskyddsutrustning i bostäder ska 
öka.



Kommer målen nås?

1. Antalet döda ska minskas med minst en tredjedel……………….

2. Antalet allvarligt skadade ska minskas med minst en tredjedel...
3. Antal hushåll som fått hembesök ska öka…………………………

4. Förmågan att agera i händelse av brand ska öka………………..
5. Andelen fungerande brandvarnare ska öka……………………….
6. Andelen handbrandsläckare ska öka………………………………

7. Andelen brandfiltar ska öka…………………………………………

Nej

Kanske

Ja

?



Nya indikatorer och mål

Indikatorer Mål Mått på
• Antal omkomna i bostadsbränder
• Antal avtransporterade till vårdenhet
• Antal personer som vårdats i sluten vård

• Högst 60 per år
• Högst 600 per år
• Högst 400 per år

• Personskador

• Kostnad för egendomsskador
• Antal utvecklade bostadsbränder

• Nedåtgående trend
• Högst 2500 per år

• Egendomsskador

• Andel hushåll med fungerande brandvarnare
• Andel hushåll med handbrandsläckare
• Andel hushåll med brandfilt

• Minst 95 %
• Minst 80 %
• Minst 70 %

• Skyddsåtgärder

• Andel kommuner som genomför hembesök
• Andel kommuner med utvecklat samarbete

• -
• -

• Skyddsproduktion



Åtgärdsområden
• Systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för riskutsatta

(aktör: kommunen)

• Riktade förebyggande kommunikationsinsatser 
(aktör: kommunen)

• Utbildning i brandskydd i grundskolor
(aktör: kommunen eller annan utbildande aktör)

• Följa upp fastighetsägarens ansvar över brandskydd i flerbostadshus –
med fokus på brandvarnare
(aktör: kommunen)

• Verka för att kunna genomföra en första insats med kort responstid
(aktör: kommunen ledande, involverar övriga aktörer)



Förslag på prioriterade åtgärder för att minska konsekvenserna av bostadsbränder

Händelsetyp Riskgrupper Vad vill vi uppnå? Aktiviteter lokal nivå
Bostadsbränder med 
omkomna/allvarligt 
skadade
(ca 80 + 200 st. per år)

Äldre personer
Fysisk/psykisk 
funktionsnedsättning
Missbruksproblem
Rökare
Ensamboende

Minska antalet döda och allvarligt skadade genom:
• Brandskydd anpassat efter individens behov
• Tidig upptäckt kombinerat med snabb hjälp vid 

brand

• Systematiskt arbete med 
individanpassat brandskydd 
inom kommunen 

Bostadsbränder som 
leder till 
räddningsinsats
(ca 6000 st. per år)

Yngre personer
Socioekonomiskt svaga 
grupper
Utlandsfödda

Minska antalet bostadsbränder som leder till 
räddningsinsats genom:
• Ökad andel fungerande brandvarnare
• Ökad förmåga att hantera branden själv 

(brandskyddsförmåga)
• Ökad omfattning på brandskyddsutrustning
• Ökad riskmedvetenhet

• Riktade förebyggande 
kommunikationsinsatser

• Verka för att kunna 
genomföra en första insats 
med kort responstid

Bostadsbränder 
(tillbud) utan 
räddningsinsats
(ca 18 000 st. per år)

Hela samhället Minska antalet bostadsbränder generellt i samhället 
genom:
• Ökad riskmedvetenhet
• Öka andelen fungerande brandvarnare
• Öka förmågan att hantera branden själv 

(brandskyddsförmåga)
• Ökad omfattning på brandskyddsutrustning

• Utbildning i brandskydd i 
grundskolor

• Följa upp fastighetsägarens 
ansvar över brandskydd i 
flerbostadshus (fokus på 
brandvarnare)



Uppstår en brand i bostaden har inte alla 
lika stor möjlighet att ta sig ut lika snabbt. 
Tyvärr tar inte bränder hänsyn till det.



En uppföljning 2017



Samarbete med Socialstyrelsen



Ett paket med stödmaterial



Innehåll i vägledningen

• Inledning med vision, mål, syfte samt problembild 
• Omkomna vid bränder – ett faktaavsnitt
• Skapa förutsättningar för att stärka brandskyddet
• Arbeta med att stärka brandskyddet
• Bilaga 1 – Juridik
• Bilaga 2 – Statistik och kunskap
• Bilaga 3 – För dig som vill veta mer



Film riktad till beslutsfattare

https://www.youtube.com/watch?v=GXXowQinE6Q



Slutligen - cykelbatterier

• Mer utsatta
• Tillräcklig energi
• Laddas och förvaras närmare boendet
• Inte samma säkerhetskrav
• Mängder
• Försök gjorda - rapport i mars


