
Kapitel Relevant for Indhold/beskrivelse - udvalgte 

7.1 Indledning Alle bygninger og anvendelser Overblik over krav til drift, 
kontrol og vedligeholdelse af 
brandsikring, gældende både 
for eksisterende og nyt byggeri. 
Uddybning af 
bygningsreglementets krav. 
Anvendelse af DKV-plan 
og/eller kap. 7. 

7.2 Driftsorganisation, 
kvalifikationer og instruktion 

Alle bygninger og anvendelser Beskrivelse af ansvarsfordeling, 
ejer og driftsansvarlige. 
Instruktion af personale. 

7.3 Brugs- og 
driftsmæssige 
forhold 
 

7.3.1- 
7.3.7 

Alle bygninger og anvendelser Anvisninger vedrørende brug og 
drift af markering og skiltning, 
flugtveje, flugtvejsbelysning, 
varslingsanlæg, 
brandslukningsmateriel, 
ordensregler m.v. 

7.3.8.1- 
7.3.8.8 

Bygninger med særlige 
driftsmæssige anvendelser iht. 
bygningsreglementets § 147, 
eksempelvis skoler, 
daginstitutioner, 
plejeinstitutioner, 
forsamlingslokaler m.v. 
 

Driftsorganisation, flugtveje, 
flugtvejsbelysning, 
ordensregler, instruktion, 
brandslukningsmateriel, brand- 
og evakueringsøvelser. 

7.3.8.9 
 

Undervisningsafsnit 
(anvendelseskategori 2 til 
flere end 150 personer) 

Flugtvejsplaner samt brand- og 
evakueringsinstruks. 

7.3.8.10 
 

Forsamlingslokaleafsnit m.v. 
(anvendelseskategori 3 til 
flere end 150 personer) 

Personbelastning, 
pladsfordelingsplan, 
driftsjournal, opstilling af 
inventar, udsmykning, scener, 
butikker, kirker. 

7.3.8.11 Soverumsafsnit 
(anvendelseskategori 5 med 
flere end 10 sovepladser) 

Opslag med vejledning om 
alarmering og evakuering. 

7.3.8.12 Plejeinstitutioner, 
daginstitutioner m.v. 
(anvendelseskategori 6) 

Varsling og evakuering, 
flugtveje, vågen vagt. 

7.3.9 Industri- og lagerbygninger Driftsorganisation, 
ordensregler, 
instruks/instruktion, oplag. 

7.3.10 Transportable konstruktioner 
Festivalområder 
Markedspladser o.l. 

Anvisninger for 
forsamlingstelte, cirkustelte 
m.v., midlertidige salgs- og 
campingområder.  Driftsjournal, 
pladsfordelingsplan, 



instruks/instruktion, 
affaldshåndtering. 

7.3.11 Alle bygningsafsnit, hvor der 
midlertidigt overnattes i 
områder, der ikke er indrettet 
til overnatning 

Anvisninger og driftskrav i 
forbindelse med midlertidige 
overnatninger. Flugtveje, 
brandslukningsmateriel, 
røgalarmer, belægningsplaner. 

7.4 Vedligeholdelse af 
brandtekniske installationer 

Bygningsafsnit med 
brandtekniske installationer 

Generelle anvisninger vedr. 
brandtekniske installationer. 
Funktionsafprøvning, 
systemintegrationstest, 
dokumentation, attester, 
kontrol- og serviceeftersyn, 
hurtigmanual, procedure ved 
fejl og nedbrud. 

7.5 Brandtekniske 
installationer 

Bygningsafsnit med 
brandtekniske installationer 

Anvisninger vedr. kontrol 
eftersyn og vedligeholdelse af: 
ABA, sprinkleranlæg, 
varslingsanlæg, røgalarmanlæg, 
flugtvejs- og panikbelysning, 
ABDL-anlæg, 
brandventilationsanlæg, 
slukningsmateriel m.v. DKV-
skema i appendiks 7A giver 
overblik. 

7.6 Vedligeholdelse af passiv 
brandsikring 

Alle bygninger og anvendelser Anvisninger vedr. eftersyn af 
brandsektions- og 
celleadskillelser, overflader, 
branddøre, brandporte, 
flugtvejsdøre, 
installationsgennemføringer, 
nødforanstaltninger ved 
fejl/mangler. 

Appendiks 7A DKV-skema for 
kontrol og eftersynsterminer 

Bygningsafsnit med 
brandtekniske installationer 

Skema med overblik over 
kontrol- og eftersynsterminer 
for brandtekniske installationer. 
Hvem kontroller hvad, og hvor 
ofte. 

Appendiks 7B Paradigme for 
DKV-plan 

Alle bygninger og anvendelser Kan anvendes som grundlag for 
udarbejdelse af DKV-plan. 
Indeholder skabeloner m.v. som 
kan være relevante for alle. 

 


