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Loven om

brandsikring
Folketinget har vedtaget en lov om
brandsikring af beboelsesbygninger. Loi('·en gælder for alle bygninger med mere
· end to etager, der benyttes til beboelse
eller ophold for mennesker. Enfamiliehuse og tofamiliehuse, som ligger frit,
er dog undtaget, selv om de er i mere
end to etager.
Formålet med loven er at sikre bedre
muligheder for at redde de mennesker,
der er i det brændende hus og for at
begrænse en brands opståen og udvikling.
De brandtekniske krav, der skal opfyldes, er fastsat i bekendtgørelse nr. 81
af 27. februar 1976, som boligministeriet har udsendt.
Ejeren af en beboelsesbygning, der er
bygget før år 1900, skal foretage en gennemgang af bygningen så hurtigt som
muligt for at finde ud af, om den opfylkravene i bekendtgørelsen. Resultacvt af gennemgangen skal sendes til
kommunen på et indberetningsskema
inden den 1. august 1976. Det er ejeren
alene, der er ansvarlig for, at kravene
bliver opfyldt.
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Brandsikringsarbejdet skal være f ærdigt inden 1. april 1977.
Indberetningsskemaerne fås på kommunekontoret.
Ejere af bygnJnger, som kommunen
regner med enten skal kondemneres eller rives ned eller ombygges væsentligt
i forbindelse med sanering inden 1.
marts 1982, vil senest 15. maj 1976 få
besked fra kommunen om at gennemgå bygningerne.
Indberetning om det nødvendige
brandsikringsarbejde skal sendes til boligtilsynet senest 1. september 1976.
Arbejdet skal ikke begyndes før boligtilsynet har stillet kravene.
For bygninger opført efter år 1900
gælder de samme brandtekniske krav.
Der skal ikke søges byggetilladelse til
brandsikringsarbejdet, medmindre kommunalbestyrelsen forlanger det.
Hvis det ikke er muligt at overholde
tidsfristerne kan ejeren søge kommunalbestyrelsen om dispensation. Ejeren kan
også søge om dispensation, hvis han ønsker brandsikringen udført på anden
måde, end fastsat i bekendtgørelsen.

Hvor der er valgt beboerrepræsentanter, har de ret til at deltage i gennemgangen af bygningen. Repræsentanternes deltagelse i gennemgangen og deres
bemærkninger til indberetningen skal
fremgå af indberetningsskemaet. Hvor
der ikke er valgt beboerrepræsentanter,
skal ejeren oplyse beboerne om indeberetningen, og de skal have mulighed for
at se en kopi af indberetningsskemaet.
V ed gennemgangen af bygningen kan
ejerne benytte teknisk bistand fra en
rådgivende ingeniør, en praktiserende
arkitekt eller en anden sagkyndig på
området. Boligministeriet har holdt kurser for ca. 100 arkitekter og ingeniører.
Deltagerne i disse kurser står på lister,
som ligger på kommunekontoret. Ejerne er ikke forpligtet til at anvende netop disse rådgivere.
Ejeren skal selv betale for den tekniske bistand, og han bør på forhånd aftale med teknikeren} hvad bistanden
skal koste og hvad bistanden skal omfatte.
Venlig hilsen

BOLIGMINISTERIET
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Hvilke by~.1inger
skal brandsikres
Loven gælder for alle bygninger med
mere end to etager - undtagen fritliggende en- og tofamilieshuse.
I boligministeriets bekendtgørelse, der
kun gælder for beboelsesbygninger, er
det fastsat, at en bygning i mere end
to etager er en bygning, hvor gulvet
i øverste etage ligger mere end 4,5 meter over jorden. En tagetage regnes kun
med, når den er indrettet til beboelse
eller anden form for ophold for mennesker - for eksempel kontorer.
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Når bygningen ligger på en skrånen- ·
de grund, så den på den ene side af huset er under 4,5 meter og på den anden
side er over 4,5 meter, skal den betragtes som en bygning med mere end to
etager, og den skal derfor brandsikres.
Det er alle etager, der skal brandsik-
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res, i de bygninger, som loven gælder
for. En brand i en lejlighed i stuen er
~emlig også farlig for dem, der bor høi;rv
3ere oppe.
Kravet om brandsikring gælder ikke
for bygninger, hvor de enkelte lejligheder eller beboelsesrum har adgang
til en sikkerhedstrappe. En sikkerhedstrappe er en trappe, som er specielt
brandsikret, ved at al adgang til den
. foregår gennem fri luft over en luftsluse
- for eksempel en altangang.

Rednings
åbninger
I alle lejligheder skal der i hver etage
mindst en redningsåbning, der er
''''\,å stor, at en brandmand kan bære et
menneske ud på brandstigen gennem
den. Redningsåbningen kan være et
vindue, en lem, en skodde ved siden af
et vindue eller en altandør.
Hvis åbningen er et vindue med
hængslerne i siden, bør højden være
mindst 90 cm, og bredden mindst 45
cm.
Er åbningen et vippevindue, bør afstanden mellem vinduets ramme eller
glas og vinduets nederste karm ikke
være :qllndre end 55 cm. Bredden af åbningen bør mindst være 90 cm.
Mange vinduer består af to smalle
vinduesrammer ved siden af hinanden
med en fast 'midterpost' imellem. Her
kan redningsåbningen gøres stor nok
ved at midterposten skæres fri og fast1res til ~en ene ramme. På d~n måde
-ændres vmduernes - og bygrungens udseende ikke.
,~være

,:f
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Plads til b1 J.ndvæsenet
Redningsåbningerne kan · kun bruges,
hvis brandvæsenets stiger kan nå dem.
Brand'-:æsenet kan altid komme til,
hvis rednings.åbningerne vender ud mod
gaden. Gør de ikke det, skal stigerne,
kunne komme om på den anden side af
bygningen, og der skal være plads til at
rejse dem.
Det samme gælder for sidehuse, mellemhuse, tværhuse og baghuse: Brandvæsenet skal have plads til at komme
frem med stiger og rejse dem på den
side af bygningen, hvor redningsåbningerne er.
K~benhavns og Frederiksbergs brandvæsen har 3 typer stiger. På tegningen
er vist, hvor meget plads de kræver.
Det er højden fra jorden op til den
øverste redningsåbning, som bestemmer, hvilken type stige, der skal være
plads til. Der arbejdes på at gøre de
forskellige brandvæseners materiel ens,
men der er stadig forskelle fra sted til
sted. Find for en sikkerheds skyld ud
af, hvilke stiger det lokale brandvæsen
har, og hvilken plads der kræves for at
rejse stigerne.
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For at en gårdsplads kan bruges som
brandredningsareal, må plankeværker,
skure, tørrestativer, træer, ledninger og
andet, der kan være i vejen, fjernes.

l
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Tegningerne på side 6 og 7 viser, hvilf.
plads de forskellige stiger kræver, for at de
kan bringes ind i en gård, og hvilken
plads de kræver, for at< de kan rejses og
anvendes.
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Bredden på portåbningerne skal måles ved kørebanen, fordi den
kan være indskrænket af •afvisere«, og det er afstanden mellem
disse, der er afgørende.
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Vægge melicm
lejligheder
I de kommende afsnit beskrives, hvor
dan bygningen dele$ op i brandceller.
Derfor skal væggene mellem lejlighederne og væggene ud til trappen have
en brandmodstandsevne, der svarer til
ED-bygningsdel 60 - se ordlisten.
Hvis de ikke har det, skal de forstærkes, så de får den nødvendige modstandsevne.
På tegningerne er vist eksempler på
vægge, som mindst svarer til ED-bygningsdel 60.
Når De gennemgår bygningen, skal
De være opmærksom på, at der kan være blændede døre mellem to lejligheder.
Da det er hele væggen, der skal svare
til ED-bygningsdel 60, må blændingen
og døren fjernes og erstattes af en væg
svarende til ED-bygningsdel 60.
Huller til rør, der .er ført igennem
væggene fra lejlighed til lejlighed skal
lukkes, og der skal tætnes mellem rør
og væg, så ilden ikke kan gå igennem
her.

Væg udført af
J
krydslagte brædaer
med rørvæg og kalkpuds på begge sider.

Væg med stolpeskelet af 45X95 mm
stolper med højst 60 cm afstand,
beklædt på begge sider med 13 mm
gipsplader. Hulrummet udfyldt med
mineraluld.

I
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Væg af udmuret
bindingsværk, pudset på begge sider
med kalkpuds.
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Kældre
Kælderen skal også være en selvstændig
~celle.

·' \., Under den anden verdenskrig krævede civilforsvarsloven, at der blev brudt
huller i mange brandvægge. Hullerne
skulle ganske vist den gang være lukkede med halvstens udmuring, men

mange af udmuringerne er fjernet i tidens løb.
Disse åbninger og andre huller i
brandvægge skal lukkes med konstruktioner, svarende til væggen, dog mindst
svarende til BS-bygningsdel 60, - se
ordforklaringen.
Mellem rør og væg skal der tætnes
med materiale, der ikke kan brænde,
f.eks. mineraluld.
Lofterne skal mindst svare til beklædning af klasse 1 - se ordforklaringen.
Alle kælderlofter, der er pudsede, opfylder dette krav. Kravet er også opfyldt hvis loftet består af bjælker med
indskudsbrædder imellem, når der er et
pudslag på brædderne. Pudsen behøver
altså ikke at dække bjælkerne.
Andre klasse 1 beklædninger er f.eks.:
5 mm asbest-cellulosecementplader.
5 mm asb.est-silikatplader..
8 mm asbest-cementplader.
13 mm gipsplader.
De nævnte tykkelser er mindstetykkelser. Pladebeklædninger skal gøres
fast til underlaget med højst 600 mm
afstand.

Træbjælker med gulvbrædder
på oversiden og rørvæv og
kalkpuds på undersiden på
forskallingsbrædder.

Træbjælkelag med pladebeklædning f.eks. 13 mm
gipsplader på spredt
forskalling.

Træbjælkelag med rørvæv og
kalkpuds på undersiden af
indskudsbrædderne.
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Trapper
og gange
Selve trapperummet skal også gøres til
en selvstændig brandcelle.
Fra trapperummet skal man kunne
komme til det fri enten direkte eller.
gennem el forrum, en gang eller eventuelt en port. Med det »fri« menes gaden eller en gård, hvor der er videre
adgang til gaden gennem en gang eller
en port. Døre og porte på vejen fra
trapperummet til det fri skal kunne åbnes af den flygtende uden brug af nøgler.
For at begrænse antallet af mennesker, der er afhængig af den enkelte
trappe, må der på hver etage højst være adgang fra fire lejligheder. Hvis to
til fem enkeltværelser har adgang til
trappen gennem en fælles forgang, kan
disse værelser og gangen betragtes som
en lejlighed. Er der mere end fem værelser, er de omfattet af hotel-bekendtgørelsen (justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 1974 om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller
m.v.).
Væggene omkring trapperummet
med forrum og gang skal ligesom væg-
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gene mellem lejlighederne mindst svare
til BD-bygningsdel 60. Det samme gæl- -.
der gange fra trapperum til lejlighede{)
eller enkeltværelser.
Eksisterende ruder mellem trapperum og wc-rum i lejligheder kan bibeholdes, hvis ruderne er mindst 6 mm
trådglas (monierglas) eller glasbygningssten. Ruderne må højst være 0,5
m 2, og glasset skal være fast indmuret.

•
1

Vægge
og loft
Overfladerne på vægge og lofter trapperne (trap\. peløb og reposer) - i trapperum, forrum og gange skal mindst svare til beklædning af klasse 1. I bygninger, hvor
hver lejlighed har adgang til to trapper,
med adgang til det fri, må eksisterende
paneler blive siddende når de svarer til
beklædning af klasse 2, f.eks. 22 mm
massivt træ. Panelerne må dog ikke være højere end 1,5 m.
Loftslem i trapperum bør udføres
som en tætsluttende lem af mindst 22
mm massivt træ.
I alle bygninger skal væggen mellem
kælderen og trapperummet svare til
ES-bygningsdel 60. En etageadskillelse
mellem kælder og trappe skal normalt
svare til ED-bygningsdel 60. Men i bygmed mere end tre etager, hvor
ninger,
I
hver lejlighed kun har adgang til en
, {':ppe, skal etageadskillelsen svare til
BS-bygningsdel 60.
Ved udformningen af adskillelsen
mellem trappe og kælder, skal man sikre sig, at kravet om, at der ikke må
være skabe eller skabsrum i trapperum-

·~.herunder undersiden

a:

trapperum

- adskillelse
til kældre
met også bliver overholdt. Et rum under den nederste trapperepose og under
de nederste trappeløb må derfor gøres
utilgængeligt. Det kan ske ved at rummet lukkes helt med en væg, hvori der
er en åbning, som kun kan lukkes op
ved hjælp af værktøj, for eksempel en
fa:;tskruet lem. Før rummet lukkes må
det omhyggeligt tømmes for alt, der
kan brænde. Rummet hører til trapperummets brandcelle.

Tegningen viser, at trapperum skal adskilles
fra kælder, ved at eksisterende døråbning
tilmures. Såvel den eksisterende vægkonstruktion
som lukning skal mindst svare til SS-bygningsdel 60. Den ikke-synlige væg under trappeløbet
skal også svare mindst til SS-bygningsdel 60.
Evt. åbninger i væggen skal lukkes med SSbygningsdel 60. Trappereposen, der danner loft i
kælderen, skal mindst svare til BO-bygningsdel
60 (evt. til SS-bygningsdef.: 60). Undersiden
skal svare til klasse 1 beklædning. Hvis kælderen
strækker sig ind under et trappeløb, skal
trappeløbet betragtes som en etageadskillelse
og opfylde de krav, der stilles til denne, både
med hensyn til brandmodstandsevne som overflade på un.dersiden.
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Elevatorer

Døre til
lejligheder

Elevatorskakten skal adskilles fra kæl- Hvis en lejlighed kun har adgang til en
deren. Kravene i bekendtgørelsen om trappe skal døren fra lejligheden ud til
brandsikring er, at vægge mellem ele- trapperummet svare til ED-entredør 30
vator og kælder mindst skal svare til se ordlisten. På tegningen side 15 er det
ES-bygningsdel 60. Døre i sådanne væg- vist, hvordan eksisterende døre vil kunge skalmindst svare tiLBD-dør 60.
.. ne bygges om, så de svarer til en EDDisse krav gælder ikke alene for sel- entredør 30.
I bygninger, hvor hver lejlighed har
ve elevatoren, men også for rum, hvor
elevatorspil med mere er anbragt.
adgang til to trapper, skal dørene til
trapperne også svare til ED-entredør 30
når der ikke er nogen tredje dør inde i
lejligheden, der kan lukkes mellem de
to døre ud til trapperne. Det gælder
nemlig om at kunne lukke så mange
døre som muligt mellem sig selv og
branden.
Er der inde i lejligheden mindst en
tætsluttende trædør uden glaspartier
mellem de to døre ud til trapperne, behøver disse døre ikke at svare til EDentredør 30. Her kan man nøjes med
tætsluttende trædøre uden glaspartier
ud til trapperne. På side 14 er vist,
hvad der forstås ved en tætsluttende
trædør uden glaspartier.
Hvis der inde i lejligheden er mere
end en tætsluttende trædør uden glas-

12

partier mellem de to døre ud til trapperne, og der samtidig er mindst otte?},
'J.'
meter mellem trappedørene, må glasf1,,_, '
partier i den ene trappedør blive siddende. Men det skal være i døren, som
fører ud til den trappe, der ikke har
forbindelse til kælderen. De otte meter
mellem trappedørene måles ad den korteste vej gennem lejligheden fra den
ene trappe til den anden.
I de tilfælde, hvor hver lejlighed har
adgang til to trapper, men hvor kun
den ene trappe (hovedtrappen) giver
adgang til det fri - altså til gaden, se
side 10 - skal bygningen brandsikre::.
som om den kun har en trappe. Det betyder, at dørene fra lejlighederne ud til
trapperummene skal være som ED-entredør 30.

~;.
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Døre til
kældre
I bygninger, hvor hver lejlighed kun
' har adgang til en trappe, må der ikke
1 ~ /ære forbindelse fra trappen til kælderen. Er der forbindelse, skal den lukkes
med en konstruktion svarende til ESbygningsdel 60 - se side 11.
I bygninger, hvor hver lejlighed har
forbindelse til to trapper, må der kun
være adgang fra det ene trapperum til
kælderen, og døren mellem trapperum
og kælder skal mindst svare til ED-dør
30 - se ordforklaringen.
ED-dør 30 kan købes som standardvare, men en eksisterende dør kan også
bygges om, så den opfylder kravene,
hvis den beklædes som en ED-entredør
30 og forsynes med dørpumpe, se side
15.
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Døre til
tagetage

Andre døre
skabe m.m.

Når der ikke er beboelse i tagetagen
skal dørene mellem trapperummet og
tagrummet, der kan indeholde pulterrum, være tætsluttende trædøre uden
glaspartier.
Er der derimod beboelse i tagetagen
eller andre rum, hvor mennesker opholder sig, skal døren fra trapperummet til
tagrummet mindst svare til ED-dør 30,
ligesom døren fra trapperummet til kælderen. Dørene fra trapperummet til lejlighederne skal udføres efter reglerne
om døre til lejligheder, se side 12.

Andre døre i trapperummet, der for
eksempel fører ind til mindre redskabsrum og lignende mindre rum,, skal være
tætsluttende træd.øre uden glaspartier.
Det gælder dog ikke for wc-rum med
indgang fra trapperummet. Disse. wcrum betragtes som en del af trapperummets brandcelle, og væggen mellem wcrummet og lejlighederne eller den anden trappe skal derfor mindst svare til
ED-bygningsdel 60. Eksisterende ruder
mellem disse wc-rum og lejligheder kan
bibeholdes på samme betingelser som
for ruder mellem trapperum og wc-rum
- se side 10.
I mange bygninger er der træskabe på
trapperne til elmålere og trappelysautomater. Disse skabe skal fjernes eller skiftes ud med skabe, der ikke kan brænde.
Gasmålere og gasledninger skal også
fjernes fra trapperummet, fordi de betyder en særlig fare i tilffelde brand.
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Forbedringer
af døre
Nogle eksisterende døre vil være gode
nok som tætsluttende trædøre uden
glaspartier. Det gælder eksisterende fyldingsdøre og døre af massiv møbelplade, hvis kvaliteten er god. Fyldingsdøre
med sprækker og kanaldøre må beklædes med mindst 12 mm krydsfiner eller
spånplade på den ene side. Er der glas
i døren, skal glasset også dækkes med
12 mm krydsfiner eller spånplade, eller
det skal tages ud og erstattes med 22
mm massivt træ.

OD

ODD
I IDD~

Et fast glasparti i forbindelse med døren skal
dækkes, så det svarer til SD-bygningsdel 3~
f.eks. med en 22 mm spånplade med rumv~/
mindst 600 kg/m3• Vinduer i væggen i trapperummet. skal erstattes af en konstruktion
mindst svarende til SD-bygningsdel 60.
Glas i døren skal udskiftes med 22 mm massivt
træ eller dækkes med mindst 12 mm krydsfiner
·eller spånplade på den ene side.
Revner i fyldinger må dækkes lige som
glasset. Fyldingerne kan udskiftes med 22 mm
massivt træ.
Løse fyldinger må udskiftes med 22 mm massivt
træ eller dækkes med 12 mm plade af krydsfiner (rumvægt mindst 500 kg/m') eller spånplade
(rumvægt mindst 600 kg/m 3).

Beklædning af dør med mindst 12 mm tyk plade
af krydsfiner med rumvægt på mindst 500 kg/m'
eller spånplade med rumvægt mindst 600 kg/m'.

')
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Hængslerne skal være i orden og må evt.
suppleres med et ekstra, hvis dørbladet er blevet beklædt. Hængsler og karm skal sidde så
8 godt fast, at de kan klare den større vægt. Der
må evt. anvendes længere skruer til
fastgørelsen og anbringes en krydsfinerbrik
i fugen mellem karm og væg, som de lange
skruer kan få hold i.
Utætheder mell-em ramme og fyldinger må dækkes
kes ved beklædning af døren, så den bli~i··{æt.

\!)
fo
Fugen mellem dørblad og karm må helst ikke
være mere end 3 mm, og anslaget skal være mindst
9 mm. Det kan derfor blive nødvendigt at sætte
lister på dørkarmen, så anslaget bliver stort
nok og anbringe en tætningsliste i karmens fals.

En eksisterende fyldningsdør eller kanaldør kan ændres til BD-entredør 30
/;filer BD-dør 30 ved at blive beklædt
med mindst 9 mm krydsfiner eller spånplade på begge sider. Samtidig skal døren have et ekstra hængsel, fordi den
bliver tungere, så der ialt er tre hængsler. Ved BD-entredør 30 skal·hængslerne være skråtskårne eller fjederbelastede. V ed BD-dør 30 skal der sættes en
dørpumpe eller anden automatisk lukkemekanisme på døren.
For alle døre gælder det, at de skal
slutte tæt. Det vil sige, at det kan blive
nødvendigt med lister på dørkarmen,
så anslaget bliver mindst 9 mm. Fugen
mellem dørblad og karm bør ikke være
mere end 3 mm. Her kan tætningslister
i karmens fals hjælpe.
Der skal også være tæt mellem dørkarmen og den væg, døren sidder i. For
·(undersøge dette, kan det være nød• ~ndigt at tage indfatningerne af. Er
der ikke tæt, må der stoppes med mineraluld i det mellemrum (den fuge), der
er mellem dørkarm og væg.

Indfatning
Fugelukning

Karm~

I

li I Ili'

Karmtætningsliste
Dørramme
Pladebeklædning
Dørfylding
Pladebeklædning
s

e

t-o
s

s
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Døre til
erhvervslejemål
I mange beboelsesbygninger er der lejligheder eller lokaler, der udnyttes til
erhverv. En erhvervslejlighed kan være
mere brandfarlig end en beboelse, fordi
der kan opbevares brandfarlige materialer til brug i produktionen. Derfor skal
der i nogle tilfælde en særlig brandsikring til.
Lejligheder, hvor der er sagførerkontorer eller lægekonsultationer eller andet 'liberalt erhverv', regnes ikke for
farligere end beboelseslejligheder, og
der skal ikke foretages anden brandsikring, end den der gælder for beboelseslejligheder.
Erhvervsvirksomheder som butikker
og værksteder, der højst er 150 m 2
sidestilles også med beboelse, når de ikke
indeholder en større mængde brændbart materiale eller på anden måde er
mere brandfarlige end almindelig beboelse.
Er en butik, et værksted eller en anden erhvervsvirksomhed større end 150
m 2, skal dørene fra erhvervslejligheden til trapperummet være en ED-dør ·
60.
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Ordensregler
En erhvervslejlighed, hvor brandfaren er større end i en beboelsesfojlighed
skal have en dør ud til trapperummet,
der mindst svarer til ES-dør 60 uanset
hvilken størrelse lejligheden har. Større
brandfare kan for eksempel skyldes, at
der er en større mængde brændbare
materialer, at arbejdet udvikler meget
varme eller foregår ved høj temperatur
eller at der bruges brandfarlige væsker.
Er faren særlig stor for eksempel på
grund af virksomheden størrelse eller de
arbejdsprocesser, der foregår i den, kan
kommunalbestyrelsen forlange at virksomheden ikke må have dør til trapperummet, men skal have særskilt indgang direkte fra det fri. Kommunen
kan også kræve, at væggen ud mod
trapperummet udføres som en ES-bygningsdel 60.

De arealer rundt om bygningen, der er
beregnet til færdsel må ikke fyldes op a h
parkerede biler, affaldscontainere o~_,./
andet, der kan stå i vejen for brandvæsenet. Trapper og gange må ikke bruges
til oplagring af varer, og der skal ryddes
op i kælderrum og på lofter. Kælderrum og pulterrum skal holdes låsede.
Når en lejer flytter, skal hans pulterrum tømmes inden en ny lejer tager
rummet i brug.

:

Bekendtgørt-.. se
I medfør af §§ 1 og 21, stk. 1, i lov nr.
. 53 af 25. februar 1976 om brandsikring
' ( f ældre beboelsesbygninger m.v. fastsættes:
§ 1. Bygninger med mere end 2 etager, der helt eller delvis benyttes til beboelse, skal opfylde kravene i §§ 2-7,
medmindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen efter lovens § 6 eller
besluttes af boligtilsynet efter lovens § 7.
Stk. ·2. Tagetager, der benyttes til beboelse eller ophold, medregnes som etage.
Stk. 3. Bygninger, hvor gulvet i øverste etage er beliggende mere end 4,5
m over terræn, betragtes som bygninger
med mere end 2 etager.
Stk. 4. Bygninger, som på grund af
skrånende terræn el. lign. har 2 etager
til den ene side og mere end 2 etager
til den anden side, betragtes som byg·~.ger med mere end 2 etager.
'-.5tk. 5. I bygninger, som herefter er
omfattet af kravene, gælder disse for
samtlige etager.
Stk. 6. Undtaget fra kravene i §§ 2-7
er bygninger, hvor de enkelte beboelses-

lejligheder eller beboelsesrum har adgang til sikkerhedstrappe i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet (BR-72, kap. 4.1.5., stk. 3).
Stk. 7. De brandtekniske definitioner
og kla~~ifikationer i bygningsreglementet (BR-72, kap. 6) finder anvendelse
på de i bekendtgørelsen anvendte brandtekniske betegnelser.

Fælles krav. § 2. Hver lejlighed skal i
hver etage have mindst 1 redningsvindue, som kan nås af brandvæsenets redningsstiger.
Stk. 2. Vægge mellem lejligheder (lejlighedsskel) skal mindst svare til BDbygningsdel 60.
Stk. 3. I brandvægge og tilsvarende
adskillende konstruktioner skal åbninger lukkes med en konstruktion svarende til væggen m.m., dog mindst svarende
til ES-bygningsdel 60.
Stk. 4. Loft i kælder skal have overflader mindst svarende til beklædning
af klasse 1.
Trapper. § 3. Indvendige trapper skal

være anbragt i trapperum med uhindret
adgang direkte til det fri eller med adgang til det fri gennem forrum eller
gang.
Stk. 2. Vægkonstruktioner og etageadskillelser i. trapperum, forrum og gange, der tjener som flugtvej, skal svare
til ED-bygningsdel 60. Væg mod kælder skal svare til BS-væg 60. I bygninger med mere end 3 etager, hvor hver
lejlighed kun har adgang til 1 trappe,
skal etageadskillelsen mellem kælder og
trapperum med tilhørende forrum eller
gang mindst svare til ES-bygningsdel
60.
Stk. 3. Overflader på vægge og lofter
i trapperum samt undersider af trappeløb skal mindst svare til beklædninger
af klasse 1. I bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til 2 trapper, kan
eksisterende vægpaneler i trapperum
dog bibeholdes, når panelerne har overflader, der mindst svæ-er til beklædninger af klasse 2 og ikke er højere end
1,5 m.
Stk. 4. I trapperum må ikke forefindes gasmålere og gasledninger, træska-
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be til el-målere og trappelysautomater
m.m. eller skabe og sk.absrum.
§ 4. I hver etage må der til hver
trappe højst være adga:ng fra 4 lejligheder.
Stk. 2. I bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til 2 trapper, må der
kun være forbindelse mellem de 2 trapper gennem de enkelte lejligheder og
gennem en eventuel tagetage.

Døre. § 5. Døre fra trapperum til lejligheder skal svare til BD-entredør 30.
I lejligheder med adgang til 2 trapper
kan kravet fraviges efter følgende regler:
a) i lejligheder, hvor der er mindst 1
tætsluttende trædør uden glaspartier mellem de 2 døre til trapperne, kan' trappedørene udføres som
tætsluttende trædøre uden glaspartier.
b) i lejligheder, hvor der er mindst 2
tætsluttende trædøre uden glaspartier mellem de 2 døre til trapperummene og mindst 8 m mellem trappedørene, kan glaspartier
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bibeholdes i den ene trappedør,
når den pågældende trappe ikke
har forbindelse til kælder,jfr.stk. 2.
Stk. 2. Døre fra trapperum til kælder
skal mindst svare til BD-dør 30. Sådanne døre må kun findes i bygninger, hvor
hver lejlighed har adgang til 2 trapper,
og kun i forbindelse med den ene af
trapperne.
Stk. 3. Døre fra trapperum til tagetager skal være mindst BD-dør 30, når
tagetagen helt eller delvis anvendes til
beboelse. Er der ikke beboelse i tagetagen, skal døre fra trapperum til tagetagen mindst være tætsluttende trædøre uden glaspartier.
Stk. 4. Andre døre i trapperum end
de i stk. 1-3 nævnte skal mindst være
tætsluttende trædøre uden glaspartier.
Dette krav gælder ikke udgangsdøre til
det fri og døre til WC-rum, hvortil der
kun er adgang fra trapperum.

Erhvervslokaler i bygninger med beboelse. § 6. Døre fra trapperum til erhvervslokaler skal udføres i overensstemmelse med følgende regler:

a) døre fra trapperum til erhvervslokaler, hvis samlede bruttoetageareal er mindre end 150 kvm., ska.()
udføres efter bestemmelserne i
§ 5. Er bruttoetagearealet større
end 150 kvm., skal døre fra trapperum udføres mindst som BDdør 60.
b) døre fra trapperum til erhvervslokaler med større brandbelastninger og til lokaler, hvori der foregår brandfarlige arbejdsprocesser, skal uan~t lokalernes størrelse
udføres mindst som BS-dør 60.
c) ved erhvervslokaler med særlig stor
brandbelastning eller brandfare
kan kommunalbestyrelsen forlange, at lokalerne forsynes med selvstændig adgang til det fri, og at
døråbninger m.v. til trapperum
lukkes med væg mindst svareno
til BS-væg

go.

Elevatorer. § 7. Elevator med tilhørende spil m.v. skal være adskilt fra kælder
med væg mindst svarende til BS-byg-

.·

ningsd~l

60. Dør fra kælder til elevator
og spilrum m.v. skal mindst svare til
('m-dør 60.
Anmeldelse om brandsikring. § 8. De i
loven foreskrevne indberetninger til
kommunalbestyrelsen og boligtilsynet
om gennemgang af bygningerne og om
de foranstaltninger, som er nødvendige
for at opfylde kravene om brandsikring,
skal ske på særlige af boligministeriet
udfærdigede skemaer, betegnet »Indberetning om brandsikring«. Skemaerne
rekvireres 'hos kommunalbestyrelsen.
Stk. 2: I indberetningen skal ejeren
oplyse, hvilken teknisk sagkundskab han
har benyttet til gennemgangen og udarbejdelsen af forslag til brandsikring.
Beboernes medvirken. § 9. Er der i
medfør af lejeloven valgt beboerrepræt"'itanter for ejendommen, skal ejeren
'\ive dem underretning om, hvornår den
i loven foreskrevne gennemgang af bygningerne vil finde sted. Det skal i indberetningsskemaet angives, om beboerrepræsentanterne har bemærkn!nger til

de foreslåede brandsikringsforanstaltninger. Bemærkningerne skal påføres
skemaet eller vedlægges dette.
Stk. 2. Er der ikke valgt beboerrepræsentanter, skal ejeren ved meddelelse til lejerne eller ved opslag gøre lejeren- bekendt med indberetningen tjl
kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal
indehoide oplysning om, hvor en genpart af indberetningen ligger til gennemsyn for lejerne.
Fredede bygninger. § 10. Er bygningen
fredet i medfør af lovgivningen om bygningsfredning, skal ejeren i indberetningen gøre opmærksom herpå. Forslaget
til brandsikring indsendes af kommunalbestyrelsen til Fredningsstyrelsen til
forelæggelse for Det særlige Bygningssyn. Arbejdet må først iværksættes når
kommunalbestyrelsen efter modtagelsen
af Fredningsstyrelsens udtalelse har godkendt forslaget.
Ordensforskrifter m.v. § 11. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper og gange
samt adgang hertil må ikke indrettes

eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal stedse holdes
ryddelige. De må heller ikke anvendes
til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer
og affald m.m., der kan befordre en
brands udbredelse eller hindre personers
flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.
Stk. 2. Lofts- og kælderrum, der hører til de enkelte lejemål, skal holdes
forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for,
at. sådanne rum tømmes ved lejerskifte.
Undtagelser. § 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for fritliggende en- og tofamilieshuse.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke
for lokaler, der omfattes af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21.
maj 1974 om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller m.v.
Ikrafttræden. § 13. Bekendtgørelsen
træder i kraft ved bekendtgørelsen i
Lovtidende ( 10. marts 1976).
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