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• Brandrådgiver

• Tidligere byggeleder, fagtilsyn og tværfaglig 
projektleder

• Civilingeniør

• Master i Brandsikkerhed

• MOE Brand består af mere end 40 brandrådgivere 
og er har bred baggrund.

• MOE Brand er udsprunget af en 
installationsafdeling. 

• Pragmatisk tilgang til brandrådgivning

• Ikke mere kompliceret en højst nødvendigt. 

Tim Andersen – tian@moe.dk
• BR18, Brand, Certificeringsordning

• Anvendelseskategorier, risikoklasser og brandklasser

• Dokumentation af brandkrav

• Eksempler på brandklasser
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Bygherre: Naturstyrelsen
Arkitekt: EBD Arkitekter
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Risikoklasse

Brandklasse

Helt overordnet bestemmer brandklassen:

• Krav om certificeret rådgiver.
• Krav til dokumentation og kontrol.
• Krav til den certificeredes virke.

Alle tre punkter er beskrevet i BR18 og skal fastlægge 
sikkerhedsniveau.

Oplysning om og dokumentation for indplacering i 
konstruktions- eller brandklasse skal fremgå ved 
ansøgning om byggetilladelse.

BRANDKLASSE 1-4 NYT BEGREB 
Ifølge BR18 skal et byggeri indplaceres i en brandklasse.

Brandklassen fastlægges på grundlag af:

• Byggeriets risikoklasse (nyt begreb).

• Metoden for dokumentation for projektet.

Risikoklasse Metode for 
dokumentation

Brandklasse

RISIKOKLASSE 1-4 NYT BEGREB 
Risikoklassen relaterer sig til anvendelseskategorien samt byggeriets 
kompleksitet og risikoforhold ved evakuering og redning.

Risikoklassen fastlægges på grundlag af:

• Bygningsafsnittets anvendelseskategori.

• Brandbelastningen i bygningsafsnittet.

• Bygningens højde over og under terræn.

• Antallet af personer i bygningsafsnittet. Risikoklasse

Anvendelses
kategori

Antal 
personer

Bygningens 
højde

Brand-
belastning

Dokumentation af brandforhold kan ske på forskellig vis, jf. BR18 §
492. Der kan anvendes følgende dokumentationsmetoder:

• Præ-accepterede løsninger.
• Komparative analyser med udgangspunkt i præaccepterede 

løsninger.
• Brandteknisk dimensionering.
• Brandprøvning(er).

Og en kombination af de ovennævnte fire metoder.

Metode for 
dokumentation af 

brandforhold



Brandklasse 1-4 bestemmes ifølge BR18 § 493 som angivet i nedenstående tabel.
BESTEMMELSE AF BRANDKLASSE

a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m². Der må 
ligeledes kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg simpelt 
håndslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende.

b) Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering, som 
anført i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand.

c) Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer, ved 
dokumentationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.

Risikoklasse

Metode for dokumentation

Brandklasse
Præaccepterede løsninger Komparativ analyse Brandteknisk 

dimensionering

1 X 1a)

2 X

2

3 X

1-3 X X Xb 3

1-4 X X X 4c)

De præ-accepterede løsninger, der fremgår af denne vejlednings bilag 1 –
10, anvendes i deres fulde udstrækning. Metoden anvendes for 
traditionelt byggeri.

PRÆACCEPTEREDE LØSNINGER

Ved brug af denne metode tager den komparative analyse 
udgangspunkt i en specifik præ-accepteret løsning angivet i denne 
vejlednings bilag 1 – 10.

Den komparative analyse skal eftervise, som minimum, et tilsvarende 
sikkerhedsniveau som eksemplet i den præaccepterede løsning 
foreskriver. Dette kan gøres typisk ved en vurdering. Metoden kan 
anvendes i det omfang, de præ-accepterede løsninger er dækkende for 
byggeriet.

• Det vi typisk har kaldt afvigelser fra Eksempelsamlingen indtil nu.

KOMPARATIV ANALYSE

Ved brandteknisk dimensionering foretages en beregningsmæssig 
eftervisning af, at sikkerhedsniveauet i BR18 er opfyldt.

Beregningerne kan afhængig af det konkrete byggeris udformning og 
anvendelse fx omfatte en beregning af, at personer ikke udsættes for 
kritiske forhold ved evakuering og redning, eller at der ikke sker 
brandspredning mellem to bygninger.

Hvilke forhold, der skal undersøges ved den brandtekniske 
dimensionering, fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

*Der skal skelnes mellem brandteknisk dimensionering, som er udført 
som beskrevet i denne vejledning (vejledning til kap 5), og andre former 
for brandteknisk dimensionering, idet brug af andre former for 
brandteknisk dokumentation kan betyde at byggeriet skifter brandklasse. 

Metoden kan anvendes både ved traditionelt og utraditionelt byggeri.

BRANDTEKNISK DIMENSIONERING

Ved brandprøvning dokumenteres en konkret identificeret brandteknisk 
løsnings egnethed ved et forsøg, der repræsenterer den løsning, der 
udføres i bygningen, men ikke nødvendigvis er identisk med denne.

En brandprøvning kan omfatte den enkelte brandtekniske løsning som fx 
et brandteknisk slukningsanlægs evne til at begrænse en given brand.

En prøvning kan også være forsøg, der undersøger muligheden for 
evakuering eller redning, eller forsøg der giver input til modellering, fx 
evakuering.

Brandprøvning kan også omfatte andre forhold, der ønskes belyst.

En brandprøvning kan sædvanligvis ikke omfatte den samlede bygning, 
men kan supplere en af de andre dokumentationsmetoder. Metoden kan 
anvendes ved både traditionelt og utraditionelt byggeri.

BRANDPRØVNING Kun præaccepterede løsninger
Højst 600m2

• Én helårsbolig
• Dobbelthuse

• Rækkehuse
• Kædehuse

• Gruppehuse

• Én bolig sammenbygget med visse 
andre bygninger så som:

• Etagebolig

• Småt erhverv
• Visse institutioner

Småbygninger så som:
• Garager
• Teknikhuse
• Udhuse

• Drivhuse

EKSEMPELBRANDKLASSE 1
ENFAMILIEHUSE

Kun præaccepteret løsninger

Etagebyggeri hvor: 
• Gulvet i øverste etage er højst 45m 

over terræn.
• Højst 1 etage under terræn.

Kontorbygning hvor: 
• Gulvet i øverste etage er højst 22 m 

over terræn.

• Højst 1 etage under terræn.

BRANDKLASSE 2
ETAGEBYGGERI

EKSEMPEL

Samme type byggeri som klasse 2, 
men komparative analyser og 
brandteknisk dimensionering kan 
anvendes.

Byggerier med:
• Atrier

• Længere flugtveje
• Afvigende afstandsforhold
• Konstruktioner på baggrund af 

brandsimulering

BRANDKLASSE 3
ANDEN DOKUMENTATION

EKSEMPEL Øvrigt byggeri, der ikke kan 
indplaceres i brandklasse 3

Alt byggeri i risiko klasse 4

Dokumentation som ikke er beskrevet 
i BR18 (vise brandprøvninger eller 
kvantitative risikoanalyser)

Byggerier hvor:
• Boligbyggeri over 45 meter
• Ikke kan henføres til ILK5
• Afvigende afstandsforhold

• Konstruktioner på baggrund af 
brandsimulering

• Storcentre med fælles flugtveje
• Hospitaler med mere end 2 etager 

over terræn.
• Byggerier med mere end 1 etage 

under terræn.

BRANDKLASSE 4 EKSEMPEL



INDSATS TAKTISK TRADITIONEL (ITT)

Hvis en bygning skal betragtes som værende indsatstaktisk traditionel 
(jf. BR18 § 23), skal eksemplerne i dette kapitel følges. Det er i dette 
tilfælde ikke muligt at fravige de beskrevne løsninger.

Såfremt byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionel, jf. BR18 § 23, stk. 
3, skal byggeriets indsatstaktiske løsninger godkendes af 
kommunalbestyrelsen, inden der kan meddeles byggetilladelse. 

For de ovenfor beskrevne bygninger eller bygningsafsnit gælder, at det 
kun er det aktuelle emne, der anses som ikke indsatstaktisk 
traditionelt, mens de øvrige dele af bygningen fortsat kan betragtes 
som indsatstaktisk traditionelle. Det er således også kun den konkrete 
del af bygningen eller den konkrete løsning, der skal godkendes af 
kommunen, jf. § 23, stk. 3. 

• Større krav til dokumentation.

• Flere ydelser.

• Mere arbejde i projekterne.

• Flere får brug for en certificeret brandrådgiver.

• Flere certificerede rådgivere.

KONSEKVENSEN – GENERELT FOR BRAND

• Husk hele kæden. Brandrådgiver udfærdiger kontrolplan. Udførende og 
projekterende skal lave kontrolrapporter. Dette koordineres og 
indsamles af byggeledelsen jf. ABR.

• Ændring af brandklasse, ændrer også på kontrolniveau  afledte 
omkostninger. Ændring af brandklasse kræver ny byggetilladelse.

• DKV plan er entreprenørleverance, men skal kontrolleres og godkendes 
af CB.

• Ovenstående er forudsætninger for at få en sluterklæring og dermed 
ibrugtagning.

• Hvis BK4  3. part. 3. part skal være organisatorisk og økonomisk 
uafhængig af de projekterende.

Proces - opmærksomhedspunkter

HVORFOR CERTIFICERING

• Ensartet sagsbehandling med højere 
bundniveau:

– Krav til kompetencer

– Krav til erfaring

– Krav til uvildighed
• Nogle ser det som en mulighed for at 

gøre byggeriet billigere.

FRI Pressekommentar vedr. brandsikkerhed i plejeboliger 
Den aktuelle sag om plejehjemsbrande og den foreløbige rapport fra Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet der viser, at "stort set alle" kommuner ikke lever op til kravene for brandsikkerhed, 
fremhæver en mulig risiko ved det nuværende system omkring sikkerhed i byggeriet. 
  
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-02-01-tre-ud-af-fire-plejeboliger-mangler-sprinklere 
  
Henrik Garver, Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, udtaler i en kommentar til sagen: 
”Vi må konstatere, at sagen om plejehjemsbrandene fremhæver risikoen for meget tragiske konsekvenser 
af det nuværende system. I det nuværende system får en kommunal bygherre myndighedsbehandlet sit 
byggeri af en kommunal byggesagsbehandler, der efterfølgende er blevet kontrolleret af et kommunalt 
beredskab. Og vel at mærke inden for samme kommune. Jeg kan ikke sige, om det er denne konstruktion, 
der har ført til de aktuelle problemer, som de afspejles i rapporten fra Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet, men den uheldige trippelrolle har i hvert fald ikke fanget de fatale mangler.” 
  
Henrik Garver ser dog positivt på den fremtidige sikkerhed, i det han fortsætter: ”Der er dog allerede 
handlet politisk, i forhold til at begrænse ulykkerne i fremtiden. Fra 1. januar 2020 håndteres bl.a. 
brandkrav i byggeriet gennem en ny certificeringsordning. Den aktuelle sag er virkelig tragisk, men 
fremadrettet vil der komme en ny kvalitet i arbejdet med brandsikkerhed i byggeriet. Det er positivt. Set fra 
FRI’s side vil den kommende certificeringsordning være med til at sikre, at de bygninger, der bygges og 
renoveres i fremtiden, vil leve  op til de brandmæssige krav.” 

Relation til Farsø branden

??


