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Kursus i CLT

Brandsikring

Jens Kastvig marts 2020

Kursus i CLT

• Brandmand | Holdleder | Faggruppeansvarlig 

brand | Ingeniør | Master i Brandsikkerhed | 

Afdelingsleder | Certificeret brandrådgiver til 

3. partskontrol 

• MOE Brand består af 30 brandrådgivere og 

er har bred baggrund.

• Pragmatisk tilgang til brandrådgivning

• Ikke mere kompliceret en højst nødvendigt. 

• MOE Brand er udsprunget af en 

installationsafdeling. 

– DNA’et er blevet bibeholdt

– Løsningerne laves altid, 

med tanke for at den 

faktiske udførsel.

Brand i MOE | Jens Kastvig
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Kursus i CLT

• Udfordringer

• Proces/byggesagsbehandling

• Bærende bygningsdele

• Indvendige og udvendige overflader

• Brandlast

• Hulrum

• Ventilerede konstruktioner

• Gennemføringer

• CE mærkning og test

• Sprinkling

• Spørgsmål

Brand | Program

Kursus i CLT

• Træ kan brænde!

• Manglende viden

• Narrativer / ”Fake News”

• Manglende vejledninger

• Generelle krav til bygninger

gælder også træbyggeri

Udfordringer

Kursus i CLT

Udfordringer #2
Brandværnshistorien i DK – meget grove træk

1795

Efter bybrand

Krav til bygningshøjde
Afstandskrav ved gader

Stort beredskab

Vand hos alle 

bygningsejere

Typisk indsats, riv 

nabohusene ned. 

1840’erne

Centrifugal pumpe

1930’erne

Røgdykning

1940-80’erne

Bygningsreglementerne 

udvikles

Nu

Red menneskeliv i 

bygningerne, og begræns 
branden til der hvor den 

opstår.

Kursus i CLT

Den tekniske byggesagsbehandling i 

kommunerne er afskaffet endeligt 1. januar 

2020

Certificeringsordning indført for 

byggesagsbehandling af brand og 

konstruktioner

Nye brand og konstruktionsklasser – klasse 

1-4

Bygningsreglementet har ændrer struktur

Byggesagsbehandling: 

Nyt med BR18
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Certificeringsordningen

Sundt og sikkert byggeri

Den tekniske vurdering af komplekse 

byggerier placeres hos de rette 

kompetencer

Tydeliggørelse af bygherrens ansvar 

Formål med BR18

Set fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)

SIDE 7

Ny strutur

BR18 nye struktur tydeliggør hvad der er 

lovtekst og hvad der er vejledning

Tydeliggør formålet er med de enkelte 

bestemmelser er og dermed hvordan 

funktionskravet opfyldes

Bygherre: ARC
Arkitekt: BIG Kursus i CLT

PROJ. 
RÅDGIVER

YBL 18

FASER

KOMMUNE

DOKUMENT Byggetilladelse
Ibrugtagnings

tilladelse

CERTIFICERET
RÅDGIVER

Samler 
”as-built” 

dokumentation
samt D&V

Indledende 
rådgivning

Forslagsfase
Myndigheds

projekt

Udbuds

projekt

Udførelses

projekt
Udførelse Aflevering

BYGGELEDER

Godkender as-built
brand/statik

dokumentation
( sluterklæring)

Indsamler al 
dokumentation og

færdigmelder

Tjek af 
dokumentation
- Ikke indhold

Godkender 
brand/statik

dokumentation 
ved rev. projekt

Udarbejder 
brand/statik

dokumentation 
( starterklæring)

Indplacerer 
byggeriet i KK/BK 
Forhåndsdialog 
med kommunen

Rammer for 
byggeriet 

fastlægges

Samler 
dokumentation 
og indsender 
ansøgning

Sagsbehandling af 
”arkitektprojekt,” 
planforhold, disp.

indplacering i KK/BK

Aftale rammer og 
forudsætninger for 

dokumentation 

Dialog med CR ? CR tilsyn ?

Forprojekt Hovedprojekt
YB 2013

FASER

Myndighedsproces for en byggesag (2-4)

Kursus i CLT

Bærende bygningsdele

• Indtil 1950’erne 

5 etager med bindingsværk og træ-

etagedæk + lerindskud – herefter 2 etager.

• 1977

Bekendtgørelse om brandsikring af ældre 

etageboligbyggeri

• Tillæg til BR95 i 2001

Op til 4 etager som BD60, enten med 

brandbeskyttelse eller sprinkling.

• Tillæg 8-14 til BR95: Funktionskrav

Præaccepterede løsninger i 

Eksempelsamling om brandsikring af 

byggeri. Det er det grundlag der kan 

genfindes i dag

Sprinkling eller brandbeskyttelse

Kursus i CLT

Overflader - indvendige

SIDE 10

• Krav: §108 - §116

• Materiale: Reaktion på brand, fx: 

B – s1, d0 (brandudvikling, røg og 

dråber)

• Overflader, K1 og K2: Angiver et 

tidsrum hvor et bagvedliggende 

materiale beskyttes.

• Brandmodstandsevne: REI, angiver 

hvor lang tid en bygningsdel holder 

bæreevne, integritet og isoleringsevne.

• Træ med en densitet: omkring 400 

kg/m3 overholder normalt kravene til 

D-s2,d0 (klasse 2 beklædning)

Kursus i CLT

Overflader - udvendige

• Krav: §117 - §119 og §125

• Afstandskrav

eller overfladekrav. 

• 5 m til skel / 10 m til andre bygninger 

eller brandmur

• Hulrum

• Nedfald af facadeelementer

Kursus i CLT

Brandbelastning
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Brandeffekt - standardbrand

Forudsætninger  standardbrand

Uendelig brandbelastning, 

betonvægge, og overtænding. Her 
udtrykt ved et generisk rum med et 

vindue og en dør åben
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Brandbelastning

• Parametrisk brand (naturlig brand)

• Jf. DS/EN 1093-1

– Alt materiale brænder

– Temperaturkurve fortsætter til kold 

tilstand.

• Hoteller og kontorer 

– lav brandbelastning

• Boliger

– høj brandbelastning (mere end én 

time)

Brandbeskyttelse, findes op til K2 

60 A2-s1,d0. Ikke højere 

klassifikation jf. DS/EN 13501. 
Derved vil der for boliger altid være 

bortfald af brandbeskyttelse = 

trækonstruktioner indgår i 

brandforløbet.

Kursus i CLT

Hulrum

Neopren lydplade

Gulv

Brandbeskyttelses-system

Kursus i CLT

Ventilerede facader

Kursus i CLT

Ventilerede facader

Snefang/brandstop

B-s1,d0 eller ubrændbar

Kursus i CLT

Gennemføringer

DS428
DBI 31
DS/EN 13501
MK- godkendelse

Kursus i CLT

Gennemføringer

marts 2020 SIDE 18

Eksempel, på godkendt løsning

13 14

15 16

17 18



04-03-2020

4

Kursus i CLT

CE mærkning og test

Brædder til beklædning, kan have 
krav om CE mærkning – hvis 
brandimprægneret.

CLT elementer, bør være testet pr. 
producent. Anbefaling om lange 
skruer til brandbeskyttelse

Facader prøves efter den ”svenske 
brandprøvningsmetode SP FIRE 105 
– Large scale testing og facade 
systems” 
(www.bygningsreglementet.dk) 

Kursus i CLT

Rent praktisk

marts 2020 SIDE 20

- Byggeri uden for vejledningerne til bilag 5 → Brandklasse 4 (3. part)
- Indsatstaktisk traditionelt (ITT) → uklarheder (BR vinder!)
- Hvilke hensyn skal vises, fx efterbrænding, efter rumbrand er slukket

Kursus i CLT

Sprinkling

Boligsprinkling
- RH klasser, sidewall, 
altaner.

Trapperumssprinkling
- Afskærende, 

vandforsyning og 
døre.

OH klasser

HH klasse

Kursus i CLT

?

19 20

21 22

http://www.bygningsreglementet.dk/

