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736.000 danske boliger har ingen røgalarm
28 procent af danskerne har ikke en
røgalarm i deres bolig. Det viser en ny
analyse, som Gallup har lavet for Gjensidige
Forsikring.
Varmen breder sig, og selv de mindste sprækker
kæmper en ulige kamp mod røgen, der i et
konstant stigende tempo vælter ud alle vegne.
Det går lynhurtigt, når ilden først har taget fat i
et hjem, og efter blot 4-5 minutter kan det være
for sent at redde sig ud i live. Alligevel har
omkring 736.000 boliger i Danmark stadig ikke
en røgalarm. 59 procent angiver, at hensigten er
at få en alarm, men at de bare ikke har fået det
gjort endnu.
Hvert år rammes mere end 6.000 boliger i
Danmark af ild og røg fra en brand. Cirka
halvdelen af brandene opstår i enfamiliehuse,
mens 30–40 procent starter i etagebyggeri.
”Røgalarmer kan gøre en stor forskel, når
uheldet er ude. I værste fald kan det betyde
forskellen på liv eller død. Derfor opfordrer vi
alle til at få installeret røgalarmer i boligen og at
tjekke batterierne i de alarmer, man allerede har
sat op,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør
Nordic i Gjensidige.

En røgalarm er den bedste livsforsikring
I 2009 omkom 71 personer i flammerne fra en
såkaldt dødsbrand. Ingen ved præcis, hvor
mange der årligt kommer til skade ved brand,
men meget tyder på, at tallet ligger på 400-500
personer årligt – heraf bliver cirka en fjerdedel
meget alvorligt skadet.
”Mange tænker måske, at brand kun er noget,
der opstår hos naboen, men det er altså en god
idé at tale med unge om - især dem der bor
alene - at de på en måde gambler med deres
egen sikkerhed. En røgalarm er egentlig den
bedste livsforsikring, du kan tegne,” siger Kim
Rud-Petersen.
Det er et krav, at alle nybyggede parcelhuse og
etagebyggerier, som er opført pr. 1. december
2004
eller
derefter,
har
installeret
et
røgalarmanlæg
eller
mindst
en
elektrisk
røgalarm.
Men pas på: Ny test af røgalarmer fra TÆNK
viser, at mange røgalarmer giver falsk tryghed.
Så vælg kun røgalarmer ved Varefakta-mærket.
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