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”Forebyggelse af Brand” er udarbejdet af Nordsjællands Brandvæsen. 
Vejledningen er stilet til alle arbejdspladser i vores slukningsområde. 
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 

Nordsjællands Brandvæsen er gennem sit sikringsarbejde blevet mødt med mange forespørgsler fra 
ansatte på arbejdspladserne omkring brandforebyggelse og forholdsregler ved brand. Med denne 
vejledning er der taget skridt til en fælles udmelding, som henvender sig til alle arbejdspladser 
hørende til vores kommuner m.m. 
 

Formål 
Formålet med vejledningen er at tydeliggøre de lovmæssige krav og beredskabets anbefalinger, der 
tilsammen udgør de forholdsregler, som alle arbejdspladser skal følge. Ikke alle emner i vejledningen 
er dog lige relevante for alle arbejdspladser som følge af deres forskellige indretninger og funktioner. 
Vejledningen er lagt ud på Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside - www.nsbv.dk - og vil blive 
opdateret efter behov. Bagest i vejledningen er endvidere angivet en liste over nyttige links til 
internettet, hvorfra yderligere information også kan hentes. 
 

1.2 Forudsætning 

Byggeri underlægges generelt bygningsmyndighedernes krav, herunder særlige krav til 
brandforebyggelse udfærdiget af brandmyndighederne. Vejledningen forudsætter, at alle 
arbejdspladser har opnået myndighedernes ibrugtagningstilladelse før idriftsættelse.  
 
Vejledningen gennemgår konkrete forholdsregler og anbefalinger for generel brandforebyggelse og 
daglig brandmæssig drift på arbejdspladserne herunder emner, som relaterer sig til teknisk udstyr og 
indsatsen fra medarbejderen. 
 

1.3 Den daglige leders ansvar 

Gennemgangen tager udgangspunkt i Byggeloven og Beredskabsloven konkretiseret i hhv. 
Bygningsreglement og de Driftsmæssige Forskrifter. Sidstnævnte præciserer fordeling af ansvar og 
pligter for brandmæssig drift og pålægger den daglige leder på de enkelte arbejdspladser et 
overordnet ansvar. Se også afsnit 2.7 og 3.11.  
 
Arbejdspladser 
De driftsmæssige forskrifter for brandforebyggelse er stilet til arbejdspladser inden for flg. 
kategorier: 
 

 Plejeinstitutioner 

 Undervisningslokaler 

 Daginstitutioner 

 Hoteller m.v. 

 Forsamlingslokaler 

 Butikker 

 
 
 
 
 

http://www.nsbv.dk/
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Arbejdspladser, som ikke umiddelbart er omfattet af de driftsmæssige forskrifter, kan f.eks. være: 
 

 Administrationer 

 Kontorer 

 Lager 

 Værksteder 

 Daghjem 

 Hjemmepleje 

 Tandpleje 
 
Nordsjællands Brandvæsen anbefaler, at arbejdspladser, som formelt ikke er omfattet af de 
driftsmæssige forskrifter, alligevel følger ordlyden og tankegangen heri som beskrevet i det følgende. 

2 Hvad siger loven? 

2.1 Byggeloven 

Nybyggerier, væsentlige ombygninger, eller ændret brug af en bygning skal altid være i 
overensstemmelse med Byggeloven og det på tidspunktet gældende Bygningsreglement udfærdiget 
af Trafik- og Byggestyrelsen. Ansvaret påhviler bygherren og dennes rådgiver.  
 
På basis af Bygningsreglementet udsteder byggemyndigheden i kommunen specifikke 
byggetilladelser som de enkelte byggerier skal overholde. 
 
En byggetilladelse omfatter bl.a. myndighedernes krav om afstand til anden bebyggelse, 
brandmæssige adskillelser (vægge og døre), flugtveje (gange og trapper) samt overflader på vægge 
og lofter. Der kan også være krav om brandslukningsmateriel som slangevindere (se afsnit 4) samt 
om brandtekniske installationer som automatisk brandalarmering (ABA), automatisk vand sprinkler 
(AVS), varsling og automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg). 
 
En byggetilladelse gælder generelt i hele byggeriets levetid, sålænge der ikke foretages væsentlige 
bygnings- eller anvendelsesmæssige ændringer. I modsat fald skal kommunens byggemyndighed 
godkende ændringerne ved udstedelse af en ny byggetilladelse, før ændringerne må iværksættes. 

 

2.2 Beredskabsloven 

Af byggetilladelsen vil det fremgå, om der stilles krav til den brandmæssige drift af byggeriet. 
Sådanne krav skal altid følge Beredskabsloven og de Driftsmæssige Forskrifter udfærdiget af 
Beredskabsstyrelsen. Det overordnede ansvar påhviler den daglige leder på arbejdspladsen. 
 
De driftsmæssige forskrifter blev i 2008 revideret og samlet i én fælles vejledning udarbejdet for 
følgende kategorier af bygningsanvendelse: 
 

 Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser 

 Undervisningsafsnit til flere end 150 personer 
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 Daginstitutioner med afsnit til flere end 50 personer eller med mere end 10 sovende 

 Hoteller m.v. med soverumsafsnit, hvor der er mere end 10 sovepladser 

 Forsamlingslokaler med afsnit til flere end 150 personer 

 Butikker til flere end 150 personer  
 
Forskrifterne omfatter også krav til indretning af flugtveje og brandteknisk udstyr.  
 

2.3 Arbejdsmiljøloven 

Krav til skiltning af brandslukningsmateriel og brandteknisk udstyr stammer fra Arbejdstilsynets 
vejledning A1.10, december 2003. Eksempler på skiltning er vist undervejs i vejledningen. 
 

2.4 Brandsyn 

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i bygninger – se ovenfor. Ved et brandsyn 
rådgives og informeres ejeren, den daglige ansvarlige leder eller en driftsansvarlig bruger om 
formålet med de brandforebyggende regler m.m. 
 
Brandsynet varsles skriftligt minimum 14 dage inden brandsynes afholdes, dog kan Nordsjællands 
Brandvæsen, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse foretage uanmeldt 
brandsyn.  
 
Brandsynet vil blive indledt med en samtale med det formål at rådgive og vejlede om forebyggelse af 
brand, samt dialog om evakuering og brandvæsnets indsats ved brand. Formålet med brandsynet er 
endvidere at påse, hvorvidt reglerne i beredskabslovgivningen er overholdt. Inden brandsynet skal I 
have gennemgået institutionens/virksomhedens brandsikkerhed med 
personale/sikkerhedsorganisation for at forberede eventuelle spørgsmål vedrørende 
brandsikkerheden. 
 
Efter brandsynet vil arbejdspladsen modtage en brandsynsrapport. Af brandsynsrapporten vil 
eventuelle fejl og mangler fremgå i form af påbud og forbud. Rapporten præciserer således, hvilke 
forhold som skal bringes i orden og med hvilken tidsfrist. 
 
Det er den daglige ansvarlige leders pligt og ansvar at overholde gældende forskrifter, og at sørge for, 
at eventuelle påbud og forbud efterkommes og at give tilbagemelding om dette til Nordsjællands 
Brandvæsen. 
 
Kontrol af specielt Automatisk Brand Alarmering (ABA-anlæg) og Automatisk Vand Sprinkler (AVS-
anlæg) udføres ikke af Nordsjællands Brandvæsen men er lagt ud til særlige akkrediterede firmaer (- 
se afsnit 2.5). 
  
 
Eksempler på skiltning: 
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2.5 Inspektion af brandteknisk udstyr m.m. 

Nordsjællands Brandvæsen stiller krav om, at specielt ABA- og AVS-anlæg skal være godkendte. 
Derfor skal sådanne anlæg årligt inspiceres af et til formålet akkrediteret firma. Ud over kontrol af 
alarmoverførsel vurderes indretning af anlægget til det miljø, det fungerer i f.eks. de eksisterende 
bygningsmæssige forhold og anvendelser.  
 
På det danske marked er det kun Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og RMG-Inspektion 
A/S , som må udføre denne form for inspektion og godkendelse. Nordsjællands Brandvæsen 
anbefaler, at arbejdspladsen indgår en inspektionsaftale for årlig gennemgang. 
 
Lever anlægget op til DBI’s forskrifter, udstedes en godkendelse. Inspektionen dokumenteres i en 
inspektionsrapport, som fremsendes til arbejdspladsen. Kopi skal videresendes til Nordsjællands 
Brandvæsen. Fejl og mangler i rapporten skal straks afhjælpes. 
 
Hvis anlægget ikke lever op til DBI’s forskrifter udstedes enten en tidsbegrænset godkendelse eller 
melding om, at anlægget ikke længere er godkendt. Efter afhjælpning af fejl og mangler skal DBI eller 
RMG-Inspektion A/S kontaktes for fornyet inspektion. 
 
Hvad angår kontrol af Automatiske BrandDørLukningsanlæg (ABDL-anlæg), varslingsanlæg (internt 
varslingsanlæg) og flugtvejsbelysningen (flugtvejs- og panikbelysning) skal denne dokumenteres for 
Nordsjællands Brandvæsen hvert 3. år i form af en el-attest fra en autoriseret el-installatør. 
 
I forsamlingslokaler til mere end 150 personer skal der tillige fremvises en el-sikkerhedsattest i 
overensstemmelse med bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af 
elektriske installationer.  
 

2.6 Service af brandteknisk udstyr - slangevinde, håndslukningsudstyr 

Alt brandteknisk udstyr skal efterses mindst én gang om året og serviceres/trykprøves mindst hvert 5. 
år. Service skal udføres af en sagkyndig (serviceleverandør). 
 
Alt slukningsmateriel skal være mærket af serviceleverandøren med dato for seneste eftersyn, og der 
skal altid foreligge brugsanvisninger og oversigtsdiagrammer fra leverandører af brandtekniske 
installationer. 
 

2.7 Den daglige leders ansvar ift. brandteknisk udstyr 

Den daglige leder på den enkelte arbejdsplads har det overordnede ansvar for at: 
 

 brandteknisk udstyr er i forsvarlig stand og løbende vedligeholdes efter f.eks. DBIs standarder 

 bidrage til samspil med Nordsjællands Brandvæsen, serviceleverandører og inspektionsfirma, 
således at kontinuiteten i tilsyn, service og inspektion af det tekniske udstyr ikke svækkes 

 uddelegere opgaverne til ansatte som varetager den daglige brandmæssige drift af teknisk udstyr 

 relevante medarbejdere skal involvere sig med inspektører og serviceleverandører ved 
gennemgangene for at afklare evt. spørgsmål og for generelt at inddrage dem i sit netværk  
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 alle ansatte er bekendt med de brandtekniske installationer og placering af 
brandslukningsmateriel samt forstår funktion og anvendelse 

 alle nyansatte hurtigst mulig informeres og instrueres om arbejdspladsens brandmæssige 
forebyggelse og forholdsregler 

 
Hvis en arbejdsplads er lejet ind hos en ikke kommunal udlejer, f.eks. et boligselskab, og det direkte 
ansvar for daglig drift og stand af brandteknisk udstyr ikke påhviler arbejdspladsen selv, bør lederen 
alligevel sikre arbejdspladsens interesse ved at anmode om kopier af brandsyns-, service- og 
inspektionsrapporter fra udlejer. 
 
Det anbefales at samle al dokumentation vedr. brand elektronisk eller i et ringbind med skilleblade 
for brandsynsrapporter, servicerapporter og inspektionsrapporter samt evt. serviceaftaler og 
byggetilladelse. Dokumentationen skal kunne forevises på forlangende. 

3 Forholdsregler ved personalets daglige indsats samt plan 
for fortsat drift 

3.1  Sund fornuft ... 

Det bedste redskab til at forebygge brand er sund fornuft. Arbejdspladsen skal derudover udarbejde 
”husregler” (”Ordensregler om forebyggelse af brand”) om hvorledes brand forebygges (se afsnit 
7.3). 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
Medarbejderne skal have kendskab til reglerne vedr. brandforebyggelse, flugtveje, 
brandslukningsmateriel, branddøre samt brand- og evakueringsinstruksen. 
 
Arbejdspladsen skal sikre, at medarbejderne, elever m.m. mindst én gang årligt, samt ved ny 
ansættelser, instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der 
påhviler personalet i tilfælde af brand m.m. 
 
Beredskabsplan - Plan for fortsat drift  
Vedr. arbejdspladsens beredskabsplan er denne et værktøj som fokuserer på situationer og kriser 
som skal kunne håndteres: 
 

 Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser. 

 Under hændelsen – ved at være instruks i "hvem der gør hvad" i tilfælde af hændelser. 

 Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af arbejdspladsens 
beredskab. 

  
 
Beredskabsplanen skal fremstå operativ hvilket betyder, at planen er simpel, overskuelig og 
handlingsorienterede. 
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Indholdet i beredskabsplanen kan være individuelt fra arbejdsplads til arbejdsplads og f.eks. 
omhandle: 
 

 Ledelsesmæssig struktur ifm. en krise, 

 beskrivelse af hvilke kernefunktioner planen tager højde for, 

 opdaterede kontaktoplysning herunder afløser funktioner, 

 udvalgte kriser som ønsket håndteret f.eks. bombetrussel, kommunikation, brand, PLOV 
(skoleskyderi), IT nedbrud, skader på bygninger m.m. 
 

3.2 Opslag 

For at indskærpe forholdsreglerne anbefales arbejdspladsen at placere opslag på steder, hvor 
personalet færdes, med regler for at minimere risiko for brands opståen og spredning af denne samt 
for at synliggøre instrukser for hvem, der gør hvad, hvis der alligevel opstår en brand. 
  
Er arbejdspladsen omfattet af driftsmæssige forskrifter skal der udarbejdes ordensregler om 
forebyggelse af brand og som minimun skal stedets brand- og evakueringsinstruks hænge synligt 
fremme som opslag. Se eksempler i afsnit 7. 
 
Andre årlige events kan med fordel iværksættes for at synliggøre og italesætte brandsikkerheden på 
arbejdspladsen - her er det kun fantasien der sætter grænsen. 
 

3.3 Flugtveje 

Udgangsdøre, trapper og gange udgør flugtveje ved en brand, men de udgør også en adgangsvej for 
Nordsjællands brandvæsen. Derfor må der ikke være brandbelastning i flugtvejene, og derfor skal 
flugtvejene altid holdes tilgængelige og ryddelige. Der må ikke oplagres ting og genstande, der 
hindrer eller vanskeliggør fri passage ved evakuering. 
 
Udgangsdøre i flugtveje skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgler eller særligt værktøj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Flugtvejene skal være kendte af hele personalet. Derfor anbefaler Nordsjællands brandvæsen, at der 
udarbejdes flugtvejsplaner for hver etage med angivelse af flugtveje. Flugtvejsplanerne opsættes 
synligt i gangarealer, på trappeafsatser og ved indgange. 
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3.4 Fyraftenseftersyn.  

Arbejdspladsen anbefales at indføre en procedure for daglig gennemgang og derved at minimere 
risiko for brandens opståen og mulige spredning. F.eks. er det vigtigt at lukke alle døre og vinduer, 
når arbejdspladsen eller dele af den forlades ved fyraften.  
 
Alle elektriske apparater er i princippet potentielle antændelseskilder, og tænd/sluk-funktioner er 
forskellige fra apparat til apparat. Nordsjællands Brandvæsen anbefaler derfor, at man som 
minimum slukker på en afbryderknap enten på apparatet eller på væggen. 
 
Fyraftenseftersyn bør foretages én gang i døgnet. Se eksempel 7.5 
 
Vær opmærksom på, at personale som afvikler aftenrengøring er opmærksom på at efterlade 
arbejdspladsen som beskrevet i fyraftenseftersyn. 
 

3.5 Varmt arbejde 

Ved udførelse af varmt arbejde gælder der særlige regler, og personalet skal være ekstra 
agtpågivende.  
 
Der er tale om håndværkerarbejde i forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding, 
vinkelslibning, lodning, slaglodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding (tættere end tre meter 
fra bygning, der ikke er opført af beton eller mursten) samt andet varmt arbejde med 
varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, 
vedligeholdelsesarbejder m.v.  
 
Reglerne er beskrevet nærmere i DBI’s vejledninger 10, del 1, 2 og 3 og er gældende for 
arbejdsprocesser udført af egne eller fremmede håndværkere. 
 



 

Side 14 af 32 ǀ Nordsjællands Brandvæsen ǀ Brandsikring af ejendomme & Driftsmæssige forskrifter ǀ 2017 
 
 

Bagest i denne vejledning findes en tilladelsesblanket (7.7), som den enkelte arbejdsplads skal 
udfylde forud for udførelse af varmt arbejde. 
 
Brandhændelser som følge af manglende overholdelse af de skærpede krav kan få konsekvens for 
arbejdspladsens selvrisiko ved forsikring. 
 

3.6 Affaldscontainere 

Brand i affaldscontainere forekommer jævnligt og kan forårsage store brandskader, især hvis 
containeren er placeret inde i en bygning, tæt op ad en bygning, under udhæng, halvtag eller 
overdækninger. Årsager til brandene er ildspåsættelse, selvantændelse samt tobaksaffald og gløder.  
 
Risiko for ildspåsættelse vil reduceres væsentligt ved at forhindre direkte adgang til containeren eller 
ved at anvende aflåselige containere.  
Affaldscontainere skal placeres min. 5 meter fra bygninger. 
 
Nedenfor billeder fra Mørdrup Skolen i Espergærde i 2012. Branden var påsat og startede  i en uaflåst 
affaldscontainer: 

 

 
 

Vejledning nr. 29 fra DBI omhandler om brug af affaldscontainere på arbejdspladsen  
 
Brandhændelser som følge af manglende overholdelse af de skærpede retningslinjer kan få 
konsekvens på arbejdspladsens selvrisiko ved forsikring. 
 

3.7 Kurser 

Hver arbejdsplads bør have deltaget i relevante kurser. Følgende kurser er de vigtigste: 
 

 Grundlæggende brandsikkerhed og brandbekæmpelse (alle arbejdspladser). 
Nordsjællands Brandvæsen udbyder flere gange årligt eller efter behov. 

 

 Daglig drift- og vedligeholdelsesansvar for ABA-anlæg (foreskrives for udvalgte medarbejdere på 
arbejdspladser med egne ABA-anlæg, DBI-forskrift 005). 
Kurset er lovpligtigt og Nordsjællands Brandvæsen udbyder årligt 2 kurser. 
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 Daglig drift- og vedligeholdelsesansvar for AVS-anlæg (foreskrives for udvalgte medarbejdere på 
arbejdspladser med egne ABA-anlæg, DBI-forskrift 005). Kurset er lovpligtigt. Nordsjællands 
Brandvæsen udbyder flere gange årligt eller efter behov. 

 

 Førstehjælp til børn (kun arbejdspladser med børn). 
Nordsjællands Brandvæsen udbyder flere gange årligt eller efter behov. 

 

 Førstehjælp til voksne (alle arbejdspladser).  
Nordsjællands Brandvæsen udbyder flere gange årligt eller efter behov. 
 

 

 
 
Se nærmere på www.nsbv.dk under Kurser og Uddannelse. 
 

3.8 Øvelser 

Generelt skal brandslukning overlades til brandvæsnet! Alligevel kan der opstå brandhændelser, som 
er under ”bagatelgrænsen”, og hvor personalet selv umiddelbart vil kunne slukke branden. I andre 
tilfælde kan en hurtig indsats fra personalet begrænse brandspredning, inden brandvæsnet når frem.  
Derfor er det vigtigt, at medarbejdernes kendskab til reglerne vedr. brandforebyggelse, flugtveje, 
brandslukningsmateriel, branddøre samt brand- og evakueringsinstruksens indhold vedligeholdes og, 
at der mindst én gang årligt samt ved ny ansættelser afvikles passende instruktion og øvelse. 
 
Ved en brandslukningsøvelse afprøver personalet brandslukningsmateriel under kontrollerede 
forhold, og fornemmer f.eks. hvad udstyr vejer, og hvordan det føles, når man anvender det. Øvelse i 
elementær brandslukning kan rekvireres hos Nordsjællands Brandvæsen, som udover vejledning i 
brug af materiellet også vil kunne bidrage med teknisk information om selve udstyret. 
 
Evakueringsøvelser skal nøje gennemtænkes og planlægges. Formålet er at følge et 
evakueringsforløb fra start til slut og efterfølgende evaluere det. Hvordan varsles evakueringen? 
Hvem kender tidspunktet? Skal kun personalet deltage, eller skal brugerne af arbejdspladsen også 
inddrages helt eller delvis. Øvelsen skal evalueres og dokumenteres. Magtede personalet opgaven, 
havde man styr på tropperne, kendte man mødestedet, kom alle ud, og hvor lang tid gik der? Forslag 
til næste evakueringsøvelse skal nedskrives. 
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3.9 Hjertestartere og forbindingskasser 

Der bør være forbindingskasser på arbejdspladsen, og forbindingskassen skal altid være fyldt op.  
På arbejdspladser med flere etager eller i flere bygninger kan det være nødvendigt med flere 
forbindingskasser. Anbring forbindingskassen centralt og opsæt skiltning uden for det rum, hvor den 
opbevares. 
 
 
 
 
 
 
 
Nordsjællands Brandvæsen anbefaler at arbejdspladsen har en hjertestarter og at medarbejderne er 
instrueret i at udføre hjerte lunge redning. 
 
 

   
 

3.10 Midlertidig overnatning 

 
 
Bygninger som ikke er indrettet til 
hotel m.v., kan anvendes til midlertidig 
overnatning i indtil 5 døgn efter 
tilladelse fra Nordsjællands 
brandvæsen.  
 
I hvert enkelt tilfælde, skal 
bestemmelserne i kapitel 1 – 11 i 
driftsmæssige forskrifter overholdes.  
 
Overnatninger i lokaler, der er større 
end 75 m2, skal ske efter en 
belægningsplan godkendt af 
Nordsjællands brandvæsen. 
 
Vejledning og Elektronisk 
anmeldelsesblanket findes altid på 
www.nsbv.dk under Borger/Midlertidig 
overnatning. 
 
  

 

http://www.butikpris.dk/category/goToShop.html?url=http://ecs-dk.kelkoo.dk/ctl/go/sitesearchGo?.ts%3D1403859129024%26.sig%3DkBaKQYGxg_u9OSxQKxUa3aK5YGw-%26offerId%3D3a715dab309c16aa3fa506becf2b8b93%26searchId%3D1076981396422_1403859129001_74907%26affiliationId%3D96943745%26country%3Ddk%26wait%3Dtrue%26ecs%3Dok%26contextLevel%3D1%26merchantid%3D11477123%26comId%3D11477123%26catId%3D133601%26useSearch6%3Dtrue%26contextOfferPosition%3D7
http://www.butikpris.dk/category/goToShop.html?url=http://ecs-dk.kelkoo.dk/ctl/go/sitesearchGo?.ts%3D1403859129024%26.sig%3DFRRLhExeAKW_slQggkmgVs4q5R8-%26offerId%3D5abfd52e4ca8a8b44de8e05c0f622941%26searchId%3D1076981396422_1403859129001_74907%26affiliationId%3D96943745%26country%3Ddk%26wait%3Dtrue%26ecs%3Dok%26contextLevel%3D1%26merchantid%3D11254823%26comId%3D11254823%26catId%3D143101%26useSearch6%3Dtrue%26contextOfferPosition%3D11
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3.11 Den daglige leders ansvar 

Den daglige leder af arbejdspladsen har det overordnede ansvar for at: 
 

 uddelegere opgaverne til ansatte som varetager den daglige brandmæssige drift  

 brand-, varslings- og evakueringsinstrukser er udarbejdet og vedligeholdt 

 instrukser og ordensforskrifter er ophængt på relevante steder 

 flugtveje er holdt frie og flugtvejsplaner er ophængt på relevante steder 

 fyraftenseftersyn udføres dagligt 

 alle medarbejderne kender placering af brandslukningsmateriel, er trænet i at handle ved 
brandhændelser og kan agere efter en fastlagt instruks 

 udvalgt personale har deltaget i relevante kurser 

 øvelser i elementær brandslukning og evakuering afholdes jævnligt 

 alle nyansatte hurtigst mulig informeres og instrueres om arbejdspladsens brandmæssige 
forebyggelse og forholdsregler 

4 Brandslukningsmateriel 

En hurtig indgriben fra medarbejdernes side kan forhindre, at en brand udvikler sig, og at større 
skade opstår. Dette forudsætter, at der er tilstrækkeligt med slukningsredskaber tilstede, samt at 
disse er velegnede til netop den brand, der måtte opstå det pågældende sted. 
 
Håndildslukkere skal opsættes i et sådant omfang, at der maks. er 25 meter til nærmeste 
håndildslukker. 
 
Beredskabet anbefaler, at arbejdspladsen indgår en serviceaftale på brandslukningsmateriel og 
husker at kontrollere og afprøve materiellet med mellemrum. Efter brug af håndildslukkere og 
brandtæpper skal man altid tilkalde serviceleverandøren for genopfyldning eller udskiftning. 
Nedenstående giver en kort opsummering over, hvornår de enkelte slukningsmidler er mest 
effektive, og – måske mere vigtigt – hvor de gør mere skade end gavn. 
 

4.1 Vand 

Vand – herunder også vand fra vandhanen – kan bruges mod brand i faste stoffer som møbler, 
tekstiler og lignende. 
  
Vand må ikke benyttes mod brand i elektriske installationer. Vand er elektrisk ledende, og man kan få 
elektrisk strøm igennem sig.  
 
Vand må heller ikke benyttes på brændende væsker, f.eks. madolie i køkkener, da der sker en 
voldsom fordampning af vandet, som kan sprede den brændende væske ud over hele lokalet. I disse 
tilfælde anvendes CO2, se afsnit 4.2 og 4.3. 
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Vandfyldt slangevinder             Trykladet vandslukker  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Kulsyre (CO2) 

Kulsyre (CO2) anvendes til små væskebrande og specielt til brande i elektriske installationer 
eksempelvis edb-udstyr. Netop til elektriske installationer er kulsyre særdeles velegnet, da det ikke er 
elektrisk ledende og ikke afsætter spor af nogen art.  
 
Derimod er slukningseffekten overfor en glødebrand meget ringe. Slukker man brand i en papirkurv 
eller lignende med CO2, bør man efterslukke med vand. 
 
Vær opmærksom på, at brug af kulsyre på personer indebærer risiko for forfrysninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Kulsyreslukker (CO2) 
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4.3 Pulver 

Pulver kan slukke brand i væsker, faste stoffer, gasser og elektriske anlæg (specielt pulver). Pulver er 
derfor velegnet, da det kan slukke stort set alle brande.  
 
Man skal dog være opmærksom på, at pulver kan gøre mere skade end gavn, da det bl.a. medfører 
korrosion (tæring) i elektriske anlæg. Benyttes pulverslukker til en mindre brand, f.eks. i en papirkurv, 
kan skaderne være voldsomme på omgivelserne herunder på edb-udstyr.  
 
Brug af pulverslukker medfører typisk et voldsomt svineri, og efterfølgende rengøring kan være 
betragtelig. Pulver kan derfor ikke anbefales til indendørs brug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pulverslukker 

4.4 Brandtæppe 

Brandtæppe anvendes til brand i mindre mængder af væsker f.eks. benzin i en spand eller fritureolie 
i en gryde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Brandtæppe 
 

4.5 Brandslukningsmateriel i køkkener 

I køkkener skal der som minimum opsættes én 5 kg CO2-håndildslukker og ét brandtæppe. 
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5  Brandtekniske installationer 

5.1 Automatisk Brand Alarmering (ABA) 

Formålet med et ABA-anlæg er at detektere brand på et tidligt stadie i brandforløbet, alarmere 
brandvæsnet automatisk over det offentlige alarmnet og aktivere evt. sekundære funktioner som 
varsling og ABDL-døre. 
 
Anlægget består af en ABA-central tilsluttet alarmnettet og et antal lokale grupper med 
branddetektorer (røg, termo, kombi og/eller intelligente). Udvendigt ved adgangsdør opsættes lys- 
og lydgivere samt nøgleboks med adgang for brandvæsnet. Anlægget er med x antal alarmtryk og er 
evt. suppleret med lydgivere for lokal varsling.  
 
I et skab ved centralen skal foreligge opdaterede gruppe- og orienteringsplaner i to eksemplarer til 
brug for Nordsjællands brandvæsen samt en servicebog til brug for arbejdspladsen, 
serviceleverandør, inspektionsfirma, brandvæsen og personale (fra- og tilkobling af detektorer eller 
detektorgrupper). 
 
ABA-anlægget skal være installeret og vedligeholdt iht. DBI forskrift 232. Der skal foretages 
månedsvis egenkontrol, og denne skal angives i driftsjournalen. 
 
Alarmer, som ikke skyldes brand eller tekniske fejl, kaldes blinde alarmer. Brandvæsnet opkræver et 
gebyr for udrykning til blinde alarmer efter Forsvarsministeriets bekendtgørelse for området. 
 
Den enkelte arbejdsplads har derfor et særligt ansvar for at holde omfanget af blinde alarmer så lavt 
som muligt. Alarmerne kan kategoriseres som følger af: 

 

 Sløseri (f.eks. manglende servicering af anlægget herunder rengøring af tilsmudsede detektorer) 

 Uagtsomhed (f.eks. manglende afstilling af grupper med branddetektorer ved varmt 
håndværkerarbejde) 

 Ubesindighed (f.eks. misbrug af alarmtryk) 

 Uhensigtsmæssighed (f.eks. tobaksrygning under røgdetektorer) 
 

Et antal medarbejdere på arbejdspladsen bør have kendskab til ABA centralen og brugen af denne. I 
den forbindelse bør der jævnligt afvikles små lokale øvelser. Øvelserne sikrer, at medarbejderne kan 
bruge ABA- centralen proaktivt i.f.m. lokaliseringen af en brand således, at brandbekæmpelse eller 
evakuering iværksættes snarest mulig efter en brandmelding. 
 

5.2 Automatisk Vand Sprinkler (AVS) 

Formålet med et AVS-anlæg er på et tidligt stade i et brandforløb at begrænse brandspredning, 
alarmere brandvæsnet automatisk over det offentlige alarmnet og evt. også at slukke branden.  
 
Anlægget består af en AVS-central tilsluttet alarmnettet enten direkte eller via ABA-anlægget, hvis et 
sådan forefindes. Centralen registrerer og styrer vandtryk i et rørsystem med sprinklerhoveder. 
Systemet er tilsluttet den offentlige vandforsyning med en stikledning. Sprinklerne udløses 
automatisk ved høj varme. Centralen registrerer ændring i vandtrykket og iværksætter alarmering og 
lokal varsling. 
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Anlægget skal være installeret og vedligeholdt iht. DBI Retningslinje 251(Automatiske Sprinkleranlæg. 
DBI Retningslinje 254-1 (Vandtågesystem i bygninger Projektering) samt Retningslinje 254-2 
(Vandtågesystem Klassifikationstest). 
 

5.3 Automatisk Brand Dørs Lukning (ABDL) 

Formålet med ABDL-anlæg er at sikre automatisk lukning af døre ved branddetektering for at 
reducere risiko for røg- og brandspredning. Til daglig holdes en ABDL-dør åben ved en 
elektromagnet, der styres af signaler fra to røgdetektorer opsat umiddelbart på hver side af døren.  
 
ABDL-anlæg kan tilsluttes et ABA-anlæg, hvis et sådant forefindes, således at en brand detekteret i et 
andet område får samtlige ABDL-døre på arbejdspladsen til at lukke for at begrænse risikoen for røg- 
og brandspredning. 
 
Anlægget skal være installeret og vedligeholdt iht. DBI Retningslinje 231. 
 

5.4 Varslings anlæg - intern varsling 

Formålet med et varslingsanlæg er at igangsætte lokal varsling med lyd, lys eller tale, så snart 
personalet opdager en brand. Varsling betyder for brugerne, at de skal forlade bygningen og for 
personalet, at de skal lede evakueringen og alarmere brandvæsnet iht. en varslingsinstruks. 
 
Varslingsanlægget består af varslingstryk opsat på gange og trappeafsatser samt lydgivere opsat 
sammesteds. Anlægget aktiveres manuelt ved at trykke på et varslingstryk. Anlægget skal kobles 
sammen med et ABA-anlæg, hvis et sådant forefindes. 
   
Anlægget skal være installeret og vedligeholdt iht. DBI vejledning 24. 
 

5.5 Brandventilation 

Formålet med brandventilation er at åbne en taglem for at lukke brandrøg ud, når denne er til fare 
for personer. Ved aktivering lukkes der dog samtidig ilt ind, hvilket kan øge en brandudvikling. Derfor 
overlades aktivering af brandventilation oftest til brandvæsnet, og anlægget tilsluttes ikke et evt. 
ABA-anlæg med mindre, der er særlige myndighedskrav. 
 
Anlægget skal være installeret og vedligeholdt iht. DBI vejledning 27. 
 

5.6 Flugtvejs- og panikbelysning 

Formålet med flugtvejsbelysning (nødbelysning) er at tydeliggøre flugtveje med grønne lysarmaturer 
med piktogrammer. Armaturerne skal stå konstant tændte. Nødbelysning elforsynes fra et fælles 
batterianlæg, som løbende sikres at være fuldt opladt, eller hvert lysarmatur er med indbygget 
batteri og tilsluttet den almindelige elforsyning i huset. 
 
Formålet med panikbelysning er at etablere tilstrækkeligt lys i flugtvejene til at personer kan 
orientere sig, når den almindelige belysning svigter. Panikbelysningen elforsynes fra et fælles 
batterianlæg, som løbende sikres fuld opladning, og aktiveres kun ved svigt i den almindelige 
elforsyning i huset. 
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På arbejdspladser, hvor der er installeret flugtvejsbelysning, skal der i tilknytning til bygningen være 
ansat en person, der er instrueret i flugtvejsbelysningens betjening, afprøvning og vedligeholdelse. I  
forsamlingslokaler skal der i brugstiden være mindst 1 person til stede, der er instrueret i betjening af 
flugtvejsbelysningen. 

5.7 Røgalarm 

Røgalarmer er separate enheder med indbygget lydkilde. De udgør et prisbilligt alternativ til 
ovenstående installationer og benyttes typisk, hvor der ikke er myndighedskrav om brandanlæg.  
 
Batteridrevne røgalarmer kan opsættes af menigmand og anbringes i loft i flugtveje og i 
brandbelastede områder.  
 
Røgalarmer findes såvel batteridrevne som med tilslutning til almindelig elforsyning (230V).  
Røgalarmer skal manuelt afprøves én gang om ugen på en test-knap for at sikre den stadige 
funktionalitet. 
 
Permanente røgalarmer krævet med hjemmel i driftsmæssige forskrifter pkt. 11.6 skal opfylde 
kravene i gældende Bygningsreglement. Det vil sige at røgalarmanlægget skal tilsluttes fast 
strømforsyning, serieforbindes og udføres med batteri backup.. 

6 Større brandhændelse – hvad nu ! 

Hvis der opstår en brand, skal personalet straks alarmere brandvæsnet 112 og iværksætte 
evakuering til et forudbestemt mødested iht. brand- og evakueringsinstruksen. Man skal modtage 
brandvæsnet og underrette om brandsted, adgangsveje og om personer, som ikke er bragt i 
sikkerhed.  
 
Når brandvæsnet udfører brandslukning, vil politiet blive inddraget i opklarings øjemed. Er der risiko 
for omkomne og skadede personer skal tillige rekvireres ambulancer. Arbejdspladsens leder vil blive 
kontaktet og anmodet om at møde op.  
 
Brandvæsnet udarbejder en udrykningsrapport. 
 
Som en del af indsatsen rekvirerer brandvæsnet, i samarbejde med arbejdspladsen, et 
skadeservicefirma, for efterfølgende igangsætning af skadesbegrænsning herunder vandopsamling, 
udluftning, opsætning af mobile affugtningsanlæg og evt. spray med olie på metalgenstande for at 
standse korrosion (tæring) som følge af sod og aske.  
 
Arbejdspladsen skal efterfølgende hurtigst mulig forsøge at skabe et overblik over skadelidte 
personer samt de materielle skader. Man skal i nødvendigt omfang kontakte pårørende og ruste sig 
til pressens spørgsmål m.m. Brug arbejdspladsens beredskabsplan som værktøj i denne situation. 
 
Politiets brandtekniske afdeling vil altid efterforske brandårsagen. Var branden påsat, optrådte 
nogen ubetænksomt, eller var der fejl i en teknisk installation? Brandfolk og arbejdspladsens ledelse, 
personale og brugere vil formodentlig blive afhørt. Forløbet og konklusionerne dokumenteres i en 
politirapport. 
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Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen kender sine installationer, instrukser og forholdsregler godt 
for at kunne bidrage til opklaringen. Jo bedre arbejdspladsen har forebygget, des bedre er man rustet 
i denne situation. 
 
Det er vigtigt at bevare evt. spor af hensyn til politiets efterforskning. Derfor må man ikke påbegynde 
oprydning efter branden, før politiet har afsluttet sit arbejde. Kontakt politiet og spørg, om 
brandstedet er frigivet og oprydning kan iværksættes. 
 
 I tiden efter en brand, vil arbejdspladsens dagligdag være udfordret og måske skal der findes andre 
midlertidige lokaler m.m. 

 
Brandhændelser skal altid evalueres med henblik på opklaring af brandårsagen og evt. opstramning 
af forebyggende foranstaltninger. 
Ved større hændelser bør Nordsjællands Brandvæsen efterfølgende inddrages i evalueringsfasen. 
 
I forbindelse med mindre hændelser i dagligdagen kan indsatsleder fra Nordsjællands Brandvæsen 
tilkaldes for et eftersyn om nødvendigt. 
 

7 Eksempler  

Eksempler nævnt i vejledningen kan ses på de kommende sider, og Nordsjællands Bandvæsens 

hjemmeside har flere eksempler til download.  
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7.1 Brand- og Evakueringsinstruks 

 
 

ALARMER: 
Hvis brand aktiver ALARMTRYK 
Hvis tilskadekomst  112 og oplys:   

 Fuldstændig adresse _______________________________ 

 Antal tilskadekomne. 

 Hvad der evt. brænder. 

 Tlf. nr. der ringes fra. 
 

RED:  Mennesker i fare 

 

  
Søg nærmeste udgang. 
Alle samles i det fri væk fra røg ved _______________________ 
Check om alle er ude. 
Orienter brandvæsenet. 
 

SLUK:  

  
 Brug nærmeste egnede slukningsmateriel 

 Hvis muligt og uden fare for egen sikkerhed. 

 Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer  
og aldrig mod personer. 

 Brug vandslukker mod fast stof. 
 

BEGRÆNS:  

 
Luk døre og vinduer/ventilation  
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7.2 Brandinstruks 

 

 
1. TILKALD BRANDVÆSENET – TELEFON 1 – 1 – 2 

 
Adressen er: _______________________ 
 

2. IVÆRKSÆT REDNINGS- OG SLUKNINGSARBEJDE. 
 

3. BRANDVÆSENET SKAL VED ANKOMSTEN STRAKS 
UNDERRETTES OM BRANDSTEDETS BELIGGENHED 
OG OM PERSONER DER IKKE ER KOMMET I 
SIKKERHED. 
 

4. SAMLINGSSTED VED EVAKUERING (UDFYLD): 
 
________________________________ 
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7.3 Ordensforskrift 

Eksempler på ”Ordensregler om forebyggelse mod BRAND”  
Driftsmæssige forskrifter punkt 3.3. 
 

 

Vær forsigtig ved anvendelse af ild. 
Levende lys skal anbringes i stager der er forsvarligt sikret mod væltning og 
udført af ubrændbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner og lign..  
Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne tilstede. 

Rygning må kun finde sted i de dertil anviste områder udenfor bygningen..   

 

 

Tobaksaffald skal opbevares i ubrændbare beholdere med låg som er  
beregnet til formålet. Beholderne må ikke benyttes til andet formål, og låget skal holdes lukket. 
Affaldsposer og lign. skal fjernes fra soverum, og anbringes i aflåste affaldsrum eller containere,  
når den daglige rengøring er afsluttet. 

Duge m.m. skal nøje gennemses for gløder fra tobaksrygning ved lukketid. Duge m.m., der 
fjernes fra bordene, skal anbringes således, at en evt. brand ikke kan brede sig. 

 

 

El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brandbart (stråleovne mindst  
1 meter i stråleretningen). El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tøjtørring.  
Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brug og tag stikproppen ud. 

Strygejern og brødrister skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort 
øjeblik), og stikproppen skal udtages. Vaskemaskiner og tørretumbler anvendes kun når der 
er personale tilstede. 
 
 

 

 

Olie- og kemikalieklude samt gulvmopper kan selvantænde. Efter brugen skal  
de derfor anbringes på en sådan måde (f.eks. i jernbeholdere med låg eller evt.  
en tillukket plastpose), at de ikke kan forårsage brand. 
 

Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, accetone og sprit) skal anvendes med 
forsigtighed og opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt væk fra børn. 

 

 

Branddøre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk  
lukning i tilfælde af brand (tilsluttet ABDL anlæg). 

Nødudgange må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper. 

 

 

Slukningsmateriel skal holdes let tilgængeligt og skiltes holdbart og tydeligt. 
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7.4 Flugtvejsplan 
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7.5 Fyraftenseftersyn 

 
 
 
 
 
 

 

Ved fyraftenseftersynet er følgende kontrolleret: 
   
 Alle døre og vinduer er lukkede inkl. samtlige branddøre. 

 
 

 

 ABDL-anlæg på branddøre fungerer og er i normal drift. 
 
 

 

 Branddøre lukker tætsluttende i fals. 
 
 

 

 Alt brændbart oplag er anbragt i de dertil beregnede metalbeholdere. 
Affaldscontainere er aflåste og placeret på rette sted.  
 
 

 

 Elektriske apparater er slukkede. Evt. er stikket taget ud af kontakten 
eller apparatet er tilsluttet et tænd/sluk ur. 
 
 

 

 Lokaler er ryddelige. Det skal kontrolleres, at der ikke er opstillet ting og 
genstande, der forøger brandbelastningen i rum og gange. 
 
 

 

 Flugtveje er frie og ryddelige. Det skal kontrolleres, at der ikke er oplagret 
ting og genstande, der forhindrer eller vanskeliggør fri passage for 
evakuering og adgang for brandvæsen. 
 

 

 Brandslukningsmateriel er placeret på de markerede steder. 
 
 

 

 Eventuelle batteridrevne røgalarmer fungerer – batterier er ikke udtaget 
eller uden tilstrækkelig strøm. 
 
 

 

 

   

   
 

 
 

FYRAFTENSEFTERSYN 



 

Side 29 af 32 ǀ Nordsjællands Brandvæsen ǀ Brandsikring af ejendomme & Driftsmæssige forskrifter ǀ 2017 

 
 

7.6 Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde 

 
Denne tilladelse til udførelse af varmt arbejde skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomhedsleder, 
brandvagt og udførende håndværker (egen eller fremmed håndværker) inden arbejdet påbegyndes. 
Aktiviteter omkring varmt arbejde, er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser som tagdækning, svejsning, 
skærebrænding, vinkelslibling, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding samt varmt arbejde i forbindelse 
med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v. 
 

 
Sted 
 
På arbejdssted/arbejdsplads: _________________________________________________________ 
 
Dato fra-til: _______________________ i tidsintervallet fra kl.: _____________ til kl.: ____________ 
 
 
Følgende brandvagt har opsyn med arbejdsstedet, under hele arbejdets udførelse 
 
Navn: ___________________________________________________________________________ 
 
i indtil ____________________________ timer efter arbejdets ophør 
 
Nødopkald kan foretages fra følgende lokale: ___________________________ på tlf.: ___________ 
 
Nærmeste brandtryk findes i lokale: ___________________________________________________ 
 
 

 
Udførende håndværker 
 
Firma og navn: ____________________________________________________________________ 
 
får hermed tilladelse til, under hensyn til gældende sikkerhedsforskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 

10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, at udføre følgende varmt arbejde. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Erklæring 
 
Vi erklærer herved, at reglerne på bagsiden af denne blanket overholdes, og foranstaltninger gennemføres. 
 
Dato: __________________________________ 
 
 
_________________________          _____________________        ________________________ 
Ansvarlig virksomhedsleder Brandvagt               Udførende håndværker 
 (egen eller fremmed håndværker) 
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REGLER FOR 
UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE 

 
Virksomhedens opgave er at: 

 
Udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet samt mindst en time efter, at 
arbejdet er gjort færdigt. 

 
frakoble evt. automatiske brandslukningsanlæg. 
 
informere de lokale brandmyndigheder om til-/frakoblingen. 
 
sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning 
nr. 10, del 1, 2 og 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 
 
informere håndværker om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, oplag mv. 
 
sikre at ”Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde” bliver udfyldt og underskrevet – og at en kopi bliver 
forsvarligt arkiveret. 
 
 

Brandvagtens opgave er at: 

 
sætte sig ind i sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, 2 og 3  fra Dansk Brand- og 
sikringsteknisk Institut. 
 
rengøre arbejdsstedet for papir, savsmuld, spildt olie o.lign. 
 
flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal 
afdækning foretages. 
 
beskytte inventar og bygningsdele fx ved brug af gnistfang el. lign., således at dette ikke kan blive antændt. 
 
 
klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx slangevindere og/eller egnet 
håndslukningsmateriel som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger. 
 
sørge for, at man kan slå brandalarm i nærheden af arbejdsstedet – uden at blive forsinket af de fysiske 
omgivelser. 
 
holde opsyn med arbejdsstedet i hele arbejdsperioden samt mindst en time efter at arbejdet er gjort færdigt. 
 
 

Håndværkerens opgave er at: 

 
sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk 
Brand- og sikringsteknisk Institut. 
 
underskrive ”Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde”. 
 
sikre at arbejdsstedet er gjort rent for papir, savsmuld, spildt olie o.lign. 
 
tjekke at brandvagten har flyttet brandfarligt materiale og andet inventar. 
 
Tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved rørgennemføringer o.lign.  
 
 
sikre sig, at slukningsudstyret som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger er gjort klar og opstillet ved 
arbejdsstedet. 
 
erklære overfor brandvagten, når arbejdet er færdigt. 
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8 Nyttige links 

 
Nordsjællands Brandvæsen  
www.nsbv.dk 
 
Byggelov 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133389 
 
Beredskabslov 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=123670 
 
Bygningsreglement (kapitel 5. Brandforhold) 
http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id76/0/42 
 
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 (PDF) 
http://bygningsreglementet.dk/file/599242/Eksempelsamling.pdf 
 
Information om brandteknisk dimensionering (PDF) 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/202479/brandteknisk_dimensionering.pdf 
 
Beredskabsstyrelsen 
www.brs.dk 
 
Erhvervsstyrelsen 
www.ebst.dk  
 
Arbejdsmiljøloven ift. driftsmæssige forskrifter 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-10-flugtveje-og-nodbelysning 
 
 

http://www.nsbv.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133389
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=123670
http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id76/0/42
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/202479/brandteknisk_dimensionering.pdf
http://www.brs.dk/
http://www.ebst.dk/
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