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ÆNDRINGER I BYGNINGSREGLEMENTET
Fra 1. januar 2020 er nuværende version af BR18 gældende, og med BR18 er der indført anvendelsen af  Certificeret 

brandrådgiver.

Der var overgangsperiode med brug af teknisk byggesagsbehandling og certificeret brandrådgiver fra 1. januar 2018 

- frem til 1. jan. 2020 

Der kunne bygherre mellem vælge teknisk byggesagsbehandling eller brug af certificeret brandrådgiver og statiker.

Nu kan der kun anvendes Certificeret Brandrådgiver og Certificeret Statiker.

BR18 skal nu ses som et dynamisk bygningsreglement for brand

Der kan komme ændringer i bygningsreglementet hvert halve år.

Mulige opdateringer d. 1. juli og d. 1. januar 

Der kan godt udgives nye vejledninger til BR18 og opdatering af vejledninger uden for disse datoer.





Brandklasse fastlægges ud fra:

Bygningsafsnittets risikoklasse,

Størrelsen af et byggeri (over 600 m²)

Metode for dokumentation af brandforhold.

Bygningsafsnit skal indplaceres til brandklasse 1 4.



Først skal bygningsafsnittet indplaceres i anvendelseskategori.

Anvendelseskategori fastlægges ud fra:

Dagophold/natophold

Personer med kendskab til flugtvejene

Personer med evne til selv at bringe sig i sikkerhed

Antal personer i lokalet

Bygningsafsnit skal henføres til anvendelseskategori 1 6.

Anvendelseskategori fastlægges ud fra:



Ud over de kendte anvendelseskategorier skal et bygningsafsnit henføres til risiko- og 
brandklasser.

Risikoklasser fastlægges ud fra:

Bygningsafsnittets anvendelseskategori, 

Brandbelastningen i bygningsafsnittet, 

Bygningens højde over eller under terræn angivet ved antal etager eller afstand mellem gulv i 
øverste etage og terræn i det fri, og 

Antallet af personer i bygningsafsnittet. 

Bygningsafsnit skal henføres til risikoklasse 1 4.

Metode for eftervisning:

Omhandler hvordan et bygningsafsnit eftervises.



Brandklasse fastlægges ud fra:

Bygningsafsnittets risikoklasse, 

Metode for dokumentation af brandforhold.

Bygningsafsnit skal henføres til brandklasse 1 4.

PROCESSER OG TIDSLINJE



PROCESSER SET IHT. BRAND

Design

Projektering

Udførelse

Udfærdigelse af den brandtekniske 
dokumentation

Projektering af brandsikringstiltag

Udførelse af brandsikringstiltag

SPØRGSMÅL



DESIGN AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION

DESIGN AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION



DESIGN AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION

DESIGN AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION
Nye dokumenter

Dokumentation for indplacering i brandklasser
1. Beskrivelse af byggeriets udformning, herunder også anvendelseskategori og personbelastningen.

2. Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier, jf. BR18, § 85, og risikoklasser, jf. BR18, § 86, 

3. Beskrivelse af metode for eftervisning af brandkravene som grundlag for valg af brand-klasser. 

4. Liste over standarder mv.

Formål, dokumentere korrekt valg af brandklasse.

I dette dokument bør beskrives redegøres forhold, der er relevante for kommunalbestyrelse at tage stilling 
(ikke indsats). 
Fx vurdering af eksisterende lovlige forhold iht. kap. 1.6.9.

Eller vurdering af hvilken anvendelseskategori eller risikoklasse der vælges for et byggeri, hvor valget ikke er 
klart og enstydigt.



DESIGN AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION
Nye dokumenter

Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
Dokumentation for, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, opnås ved at redegøre for, at byggeriet følger 
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand, kapitel 5, Redningsberedskabets indsatsmulighed. 

Forhold kan være:

Indsatstaktiske traditionelle iht. kap 5.

Indsatstaktiske utraditionelle, afvigelse fra kap. 5

Eksisterende lovlige forhold

Formål, dokumentere hvorvidt kommunalbestyrelsen skal tage stilling til indsatsforhold, og 
vigtigere hvilket indsatsforhold der afviger som der skal tages stilling til. 

DESIGN AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION
Nye dokumenter

Ansøgningsmateriale
Derved bør en ansøgning kun indeholde:

Starterklæring + kopi af certifikat

Dokumentation for brandklasser 

Foreløbige brandplaner.

Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt + foreløbig situationsplan som bilag.

Starterklæring fra tredjepart (BK4)

Kontroldokumentation iht. projektets stade skal være udarbejdet. (sendes ikke ind).

Ansøgningsmateriale på brand bør holdes på dette niveau for at lempe den mængde dokumentation som 
byggesagsbehandleren og evt. redningsberedskabet skal tage stilling til.



DESIGN AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION
Nye dokumenter

FUNK Funktionsbeskrivelsen
Kan udføres som et kapitel i BSR

Bør indeholde:

Beskrivelse af de brandsikringstiltag, der er nødvendige, for at overholde brandstrategien. 

Hvor i byggeriet brandsikringstiltagene forudsættes at være placeret.

Ydeevnekriterier for de forskellige brandsikringstiltag.

Funktionssammenhænge mellem forskellige brandsikringstiltag 

Formål, at udarbejde en facitliste over brandsikringstiltag i bygningen og sikre at projekterende af 
brandsikrings tiltag kan finde alt nødvendig information et sted. 

DESIGN AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION
Nye dokumenter

BSR Brandstrategirapport

Det overordnet dokument for hele designfasen. Hvor der med fordel kan placeres;
Revisions-/ændringslog for de forskellige dokumenter.
Dokument hierarki

Kan med fordel opdeles iht. beskyttelsesformål. Dette giver en synergi ved komparative analyser mm.

Bør udføres så der ikke står informationer både i BSR og FUNK. 

Formål, brandstrategirapporten samler og sammenfatter en række oplysninger fra de øvrige 
brandtekniske dokumenter og bør indeholde en fortegnelse over alle brandtekniske 
dokumenter, så der gennem brandstrategien kan opnås en samlet forståelse for brandsikringen 
af byggeriet.



DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION I BK2

DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION I BK2



DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION I BK1

Dokumentation for byggeri i brandklasse 1
Der skal udarbejdes en dokumentation, der redegør for byggeriets anvendelseskategori og risikoklasse, samt at bygningen 
kan henføres til brandklasse 1.

For fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, der henføres til brandklasse 1, skal dokumentation og kontrol 
udfærdiges jf. anvisninger i afsnit 1.3 i Brand: Præ-accepterede løsninger -

For andre typer byggeri, der kan henføres til brandklasse 1, skal dokumentation udarbejdes jf. principperne i afsnit 4 i 
- og kontrol udføres jf. afsnit 6 i 

DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION I BK1

Dokumentationen kan baseres på følgende forhold:

Ansøgningsmateriale:

Overordnede beskrivelser og forudsætninger,

Redegørelse for valg af brandklasse,

Oplysning og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsats-taktisk traditionelt jf. 510, eller beskrivelse af afvigelser 
herfra samt tilhørende dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §126-§133.

Tegningsmateriale, som f.eks. situationsplan, brandplan samt plan- og snittegning, der viser bygningernes placering på 
ejendommen i forhold til anden bebyggelse og i forhold til skel mod nabo, vej og stimidte.

Der bør, for overskuelighedens skyld, vedlægges/udarbejdes et notat, som beskriver, hvorledes brandsikringen udføres i henhold til 
de præ-accepterede løsninger.

Ved ibrugtagning:

Ved færdigmelding vil overstående dokumentation være tilstrækkelig, opdateret med evt. ændringer til as built.

Derudover skal der udarbejdes en DKV-plan (drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) for byggeriet.



DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION I BK1

Eksempel på forhold der skal være beskrevet i en DKV-plan for enfamiliehuse:

Ansvar Beskrive bygningsejerens ansvar.

Generelle ordensregler - særligt for indsatsforhold.

Eftersyn og vedligehold af røgalarmanlæg Kontrol, ærlig service, 10-årig service, levetid.

Vedligeholdelse af passiv brandsikring - årligt eftersyn

SPØRGSMÅL



KONTROL AF DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION

KONTROL AF DOKUMENTATIONEN AF DESIGN



PROJEKTERING AF BRANDSIKRINGSTILTAG

KONTROL AF PROJEKTERING AF 
BRANDSIKRINGSTILTAG



GRÆNSEFLADER - PROJEKTERING

Faggrupper inden for projektering af brandsikringstiltag: 
Arkitekt
Landskabsarkitekt
Statiker
VVS-ingeniør
El-ingeniør
Ventilations-ingeniør
Certificeret installatører på de forskellige brandtekniske installationer
mf.

Stiller nye krav til projekteringslederen!

KONTROL AF UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Stikprøvekontrol
Risikoklasse 2: 15 % af kontrolobjekterne. 
Risikoklasse 3: 25 % af kontrolobjekterne. 
Risikoklasse 4: 35 % af kontrolobjekterne.

Dog min. 5 kontrolobjekter 



KONTROL AF UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Stikprøvekontrol
Risikoklasse 2: 15 % af kontrolobjekterne. 
Risikoklasse 3: 25 % af kontrolobjekterne. 
Risikoklasse 4: 35 % af kontrolobjekterne.

Dog min. 5 kontrolobjekter 

betydning for brandsikringstiltagets funktion. Ved stikprøvekontrol, af et brandsikringstiltag, skal de 
kontrollerede kontrolobjekter være repræsentative for det pågældende byggeri. 

Hvordan defineres de kontrolobjekter være repræsentative ? og hvem definerer dette?

GRÆNSEFLADER - UDFØRELSE

Faggrupper inden for udførelse af brandsikringstiltag: 
Stort set alle udførende der arbejder med et brandsikringstiltag.
Krav om uafhængig kontrol.

Stiller nye krav til byggelederen!



KONSEKVENS

Hvis dokumentation og kontrol af brandforhold ikke udføres som anvist i 
vejledninger og projektet er konsekvensen meget klar:

Ingen ibrugtagningstilladelse!

Den certificeret vil miste sin certificering, ingen mulighed for midlertidig 
ibrugtagningstilladelse inden for den certificeret brandrådgivers virke, 
ingen politisk påvirkning af sagen eller lignende. Ingen sluterklæring for 
den planlagt kontrol er udført korrekt.

KONTROLREGISTRERINGSRAPPORTER



KONTROLREGISTRERINGSRAPPORTER

Kontrolregistreringsrapport 
Kontrolregistreringsrapporten angiver, at kontrollerne er udført iht. kontrolplanen og 
fundet i orden. Det kan eksempelvis være brandtekniske installationer, som er 
projekteret og udført af andre kompetente personer og siden kontrolleret af en 
akkrediteret inspektionsorgan til den aktuelle installation. Det kan eksempelvis også 
være almene eller særlige kontroller ved udførelsen af bærende konstruktioner, som 
er dokumenteret og kontrolleret af andre end den certificerede.



FÆLLES KONTROLPLANER

I regi af brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og 
udførelse som kan bruges af alle. 

Hvorfor fælles kontrolplaner?
Genkendelighed er en fordel for alle virksomheder i branchen der lærer metoderne at kende.
Sparer både de projekterende og udførende for mange usikkerheder omkring korrekt udførelse af kontrol og 
dokumentation, hvis de møder et mere ensartet omfang, niveau og udformning af kontrolpunkter.
Kontrolomfang skal ikke være et konkurrenceparameter mellem brandrådgivere, men skal afspejle et relevant 
sikkerhedsniveau.
At udarbejde kontrolplaner kræver en kæmpe arbejdsindsats.

Kontrolplanerne har været til kommentering hos medlemmer og DBI.

FÆLLES KONTROLPLANER

I regi af brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og 
udførelse som kan bruges af alle. 

Typer af planlagt kontrol:
Almen kontrol (minimums kontrol) Fx kontrolsystem
Særlig kontrol Særlige kontroller med væsentlig risiko. Specificeret af den certificeret brandrådgiver.

Materialet består af:
Brugervejledning
Kontrolplaner og -rapport for projektering (pdf)
Kontrolplaner og -rapport for projektering (excel)
Kontrolplaner for udførelse med eksempel på kontrolrapport (pdf)
Kontrolplaner for udførelse med eksempel på kontrolrapport (excel)
Kontrolregistreringsrapport for projektering (pdf)
Kontrolregistreringsrapport for udførelse (pdf) 

LINK: https://www.frinet.dk/for-medlemmer/byggeri-temaer/br-og-certificering/fri-kontrolplaner-brand/
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TRÆBYGGERI OG BRAND

Ombygning, tilbygning og 
lovliggørelsessager

OMBYGNINGER



OMBYGNING OG CERTIFICERET BRANDRÅDGIVER

OMBYGNING OG CERTIFICERET BRANDRÅDGIVER



OMBYGNING OG CERTIFICERET BRANDRÅDGIVER

OMBYGNINGER



OMBYGNING AF 
ETAGEBOLIGBYGGERI 
mm.

OMBYGNING AF 
ETAGEBOLIGBYGGERI 
mm.

Som kræver byggetilladelse



OMBYGNING AF 
ETAGEBOLIGBYGGERI 
mm.
Som ikke kræver
byggetilladelse

OMBYGNINGER

Til sager, hvor der 
kun anvendes
certificeret
statiker



Afgrænsninger ved ombygninger, tilbygninger og 
anvendelsesændringer.

Afgrænsninger ved ombygninger, tilbygninger og 
anvendelsesændringer.



DOKUMENTATIONSNIVEAU VED OMBYGNINGSSAGER

DOKUMENTATIONSNIVEAU VED OMBYGNINGSSAGER
Kap. 29 Traditionel Kap. 29 Ombygning og tilbygninger

START Starterklæring Ændres ikke.

DBK Dokumentation for brandklasse 

Grundet sagens størrelse sammenskrives DBK, ITT, BSR, FUNK og BPLAN 
til et dokument (brandteknisk redegørelse), der indsendes ved 

ansøgning om byggetilladelse.

ITT Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt 

BSR Brandstrategirapport 

FUNK Funktionsbeskrivelse 

BPLAN Brandplan mm. Udarbejdes kun for ombygningen.

SITP Situationsplan Udarbejdes kun hvis forhold, der er relevante for SITP ændres, 
hovedsageligt indsatsforhold.

DKV Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan Hvis ændringerne har indflydelse på DKV-planen ændres denne eller der 
udarbejdes et tillæg, såfremt det er tilladt inden for dens 

forudsætninger. 
Findes der ikke en DKV-plan, udarbejdes denne vedr. det 

ombygningen/byggesagen omhandler.

KPLA_D Kontrolplan for designprocessen Ændres ikke.

KPLA_P Kontrolplan for projekteringsprocessen Der udføres ikke kontrol af projekteringsprocessen.

KPLA_
U

Kontrolplan for udførelsesprocessen Da der ikke udføres kontrol af projekterings-processen, udføres der 
maksimum kontrol/100 % stikprøve kontrol. 

KRAP Kontrolrapport (for de tre processer) Tilsvarende kontrolplaner for de enkelte processer.

SLUT Sluterklæring Ændres ikke.



DOKUMENTATIONSNIVEAU VED OMBYGNINGSSAGER

DOKUMENTATIONSNIVEAU VED OMBYGNINGSSAGER



LOVLIGGØRELSER

Trådt i kraft 01.07.2022

LOVLIGGØRELSER - kap. 1
Processen ændres:
Tidligere skulle der ved lovliggørelser kun udarbejdes en Sluterklæring, sammen med den fulde 
brandtekniske dokumentation.
Nu vil der skulle ansøges om lovliggørelse, som vil kræve tilladelse, før lovliggørelsen må igangsættes.

§ 29, Stk. 4. Dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 28, stk. 4, skal ske i henhold til § 511. 
Dokumentation for indplacering i brandklasser skal tillige omfatte en redegørelse for lovliggørelsen, jf. stk. 5.

§ 29, Stk. 5 Redegørelsen, jf. stk. 3 og 4, skal indeholde:
1) en afgrænsning af de ulovlige forhold,
2) omfanget af den allerede foreliggende dokumentation og dennes brugbarhed,
3) resultatet af de indledende undersøgelser, og
4) en beskrivelse af, hvorledes forholdene påtænkes lovliggjort.



LOVLIGGØRELSER - bilag 6

LOVLIGGØRELSER - bilag 6



LOVLIGGØRELSER

LOVLIGGØRELSER
Processen ændres:
Tidligere skulle der ved lovliggørelser kun udarbejdes en Sluterklæring, sammen med den fulde 
brandtekniske dokumentation.
Nu vil der skulle ansøges om lovliggørelse, som vil kræve tilladelse, før lovliggørelsen må igangsættes.

§ 29, Stk. 4. Dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 28, stk. 4, skal ske i henhold til § 511. 
Dokumentation for indplacering i brandklasser skal tillige omfatte en redegørelse for lovliggørelsen, jf. stk. 5.

§ 29, Stk. 5 Redegørelsen, jf. stk. 3 og 4, skal indeholde:
1) en afgrænsning af de ulovlige forhold,
2) omfanget af den allerede foreliggende dokumentation og dennes brugbarhed,
3) resultatet af de indledende undersøgelser, og
4) en beskrivelse af, hvorledes forholdene påtænkes lovliggjort.



LOVLIGGØRELSER
Mulighed for undgå brug af certificeret brandrådgiver:

§ 28, stk. 6. Hvis lovliggørelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering består af en simpel fysisk udbedring, 
kan kommunalbestyrelsen beslutte, at stk. 1-5 ikke finder anvendelse, og selv foretage den byggetekniske 
sagsbehandling af lovliggørelsen.

§ 29, stk. 9. Hvis lovliggørelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering består af en simpel fysisk udbedring, 
kan kommunalbestyrelsen beslutte, at stk. 1-8 ikke finder anvendelse, og selv foretage den byggetekniske 
sagsbehandling af lovliggørelsen.

GENEREL PROBLEMATIK EKSISTERENDE LOVLIGE FORHOLD

At finde det eksisterende lovlige grundlag.

At afvigelser fra præspektive forhold ikke er dokumenteret.



GENEREL PROBLEMATIK EKSISTERENDE LOVLIGE FORHOLD

Accept fra kommuner til at acceptere ombygninger i 
eksisterende lovlige bygninger, der eksisterende afviger fra 
nutidige krav, som indplaceres i brandklasse 2.

Sammenlægning af lejligheder ved enten indragelse af loft 
eller sammenlægning på tværs af opgange.

Generelt ønske om dokumentation af brandforhold, for en 
sag hvor der ikke kræves anvendt certificeret brandrådgiver.

SPØRGSMÅL



TRÆBYGGERI OG BRAND

Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4

Træbyggeri vil ikke kunne være i 
brandklasse 2, der fraviges fra de præ-
accepterede løsninger og vejledninger i 
BR18 kap. 5 brand.

Eftervisningsmetoden angiver om det 
bliver brandklasse 3 eller 4.



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4

Eftervisningsmetoder:

Brandteknisk begrundet vurdering (BBV)

Komparativ analyse (KOM)

Brandteknisk dimensionering (DIM)

Brandprøvning (projekspecifik/demostrationsprøvning) 

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Eftervisningsmetoder:

Komparativ analyse (KOM)



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Eftervisningsmetoder:

Komparativ analyse (KOM)

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4

Hvilke typer fravigelser der ses træbyggeri (og hvad er træbyggeri?):

Bærende bygningsdele med gulv i øverste etage over 12 m fra terræn:
Massive trækonstruktioner, fx søjle og bjælkesystem af limtræ og/eller CLT-byggeri.
Modulbyggeri
Eksisterende byggeri med træetageadskillelser.
Eksisterende byggeri med trætrapper. 

Udvendige overflader

Indvendige overfalder

Isoleringsmaterialer



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4

Cases og eksempler på fravigelser:

Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K3 - Brændbart bæresystem i hotel bygning.

Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K5 Kontorbygning i ni etager med bærende konstruktioner i træ

Indvendige overflader:
Eksponeret CLT-vægoverflader.
Loft lameller
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel B5 Indvendig overflade i atrium klassificeret som K1 10 / D-s2,d2 
[klasse 2 beklædning].

Udvendige overflader:
Regnskærm af træ.
Beklædning af træ.
Isoleringsmateriale af træ.
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel B3 Udvendige vægoverflader udført klassificeret som K1 10 / D-
s2,d2 [klasse 2 beklædning].

Eksisterende byggeri med trætrapper.

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K3 - Brændbart bæresystem i hotel bygning.

Analysebyggeri:

Hotel med seks etager, hvor overkant gulv i øverste etage er 21 m over terræn.

Fravigelse fra Præ-accepterede løsninger:

Byggeriet er med bærende bygningsdele af træ med gulv i øverste etage over 12 m.

Brandsektionsadskillelser som indeholder materialer der ikke er ubrændbare.

Referencebyggeri:

Referencebyggeriet i dette eksempel er en hotelbygning med seks etager, hvor størrelsen, anvendelsen og 
personbelastning af de enkelte etager modsvarer analysebyggeriet.



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K3 - Brændbart bæresystem i hotel bygning.

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K3 - Brændbart bæresystem i hotel bygning.

Eftervisning ligger i den endelige analyse vægt på følgende kompenserende forhold, for at opnå et acceptabelt 
Analysebyggeri:

Fuldsprinklet bygning (AVS-anlæg).

Trapperum (flugt- og indsatsveje) udføres i beton.

Alle rum/værelser udgør mindre brandceller.

Ikke eksponeret overflader sikres med beklædning som K2 60 fremfor K1 10.

Der etableres brandredningsarealer for motorstiger på alle 4 sider af byggeriet.



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K5 Kontorbygning i ni etager med bærende konstruktioner i træ

Analysebyggeri:

Analysebyggeriet er et kontorbyggeri, som udføres med ni etager hvor gulv i øverste etage er mere end 
22,0 meter over terræn. Bygningen har et samlet etageareal på ca. 28.000 m². Der er ikke andre bygninger 
på grunden. Byggeriet er indsatstaktisk traditionelt. Den udvendige beklædning på bygningens facade er 
beklædning klasse K1 10 / B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].

Bygningens bærende system er udført i træ som et søjle-/bjælkesystem med etagedæk udført i beton.

Fravigelse fra Præ-accepterede løsninger:

Byggeriet er med bærende bygningsdele af træ med gulv i øverste etage over 12 m.

Brandsektionsadskillelser som indeholder materialer der ikke er ubrændbare.

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K5 Kontorbygning i ni etager med bærende konstruktioner i træ

Referencebyggeri:

Referencebyggeriet er en kontorbygning med ni etager, hvor størrelsen, anvendelsen og personbelastning 
af de enkelte etager svarer til analysebyggeriet.

De bærende konstruktioner udføres som bygningsdel klasse R 120 / A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120], 
bortset fra konstruktioner over gulv på øverste etage, som er udført med bygningsdel klasse R 60 [BD-
bygningsdel 60].

Brandsektioner i byggeriet er 10.000 m2



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K5 Kontorbygning i ni etager med bærende konstruktioner i træ

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Kap. 8 Eftervisning: Eksempel K5 Kontorbygning i ni etager med bærende konstruktioner i træ

Eftervisning ligger i den endelige analyse vægt på følgende kompenserende forhold, for at opnå et acceptabelt 
Analysebyggeri:

Små brandsektioner maksimalt 2.000 m2

Trapperum (flugt- og indsatsveje) udføres i beton.

Trapperum udføres som overtryksventileret sikkerhedstrapper.

Maksimalt eksponeret overflader på 20 %.

Ikke eksponeret overflader sikres med beklædning som K2 60 fremfor K1 10.

Varsling, flugtvejs og panikbelysning for hurtigere evakuering. 



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Indvendige overflader - Eksponeret CLT-vægoverflader.

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Indvendige overflader - Loft lameller



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4

Indvendige overflader - Kap. 8 Eftervisning: Eksempel B5 Indvendig overflade i atrium klassificeret som 
K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning].

Fravigelse:

I det aktuelle byggeri indrettes et sprinklet atrium på ca. 500 m² med en højde på ca. 10 m i åben 
forbindelse med 3 etager. Den ene endevæg af atriet ønskes beklædt med trælameller i almindeligt træ, 
klassificeret som D-s2,d2 [klasse B materiale] over hele væggen, i alt ca. 200 m².

Argumentation:

For at sikre mod brandspredning langs med, og op ad væggen udføres sprinkler langs væggen som 
konventionel sprinkler, med et spredningsmønster, der sikrer, at væggen dækkes af sprinklerne op til 0,4 
m under loftsoverfladen.

Med denne direkte sprinkling af væggenes overflader sikres mod brandspredning i selve 
vægbeklædningen.

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4

Udvendige overflader:
Regnskærm af træ.
Beklædning af træ.
Isoleringsmateriale af træ.



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4

Fravigelser:
Holdbarhed af brandimprægnering
Beklædning eller isolering som kun har opnået S2 (krav S1).
Træfiberisolering og træfiberplader der anvendes som beklædning.
Overfaldeareal på ophængningssystem

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Udvendige overflader - Kap. 8 Eftervisning: Eksempel B3 Udvendige vægoverflader udført klassificeret 
som K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning].

Fravigelse:

I det aktuelle byggeri ønskes ydervæggene udført med overflader i træ klassificeret som beklædning 
klasse K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning].

Ifølge den præ-accepterede løsning skal den udvendige beklædning udføres som beklædning klasse K1 10 
/ B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].

Argumentation:

Formålet med kravet til udvendige beklædninger er bl.a., at der ikke må ske brandspredning, f.eks. 
forårsaget af stråling, mellem brandmæssige enheder og til andre bygninger, herunder mod skel.

I det aktuelle tilfælde er bygningen i to etager med gulv i øverste etage 3,5 m over terræn og udført som 
en samlet brandsektion, hvorved der ikke er risiko for at en brand spreder sig til en anden brandsektion 
via udvendig brandspredning.

Bygningen er placeret mere end 5,0 m fra naboskel, vej og stimidte og er den eneste bygning på grunden.



TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Eksisterende byggeri med trætrapper.

TRÆBYGGERI I BK3 og BK4
Eksisterende byggeri med trætrapper.

Problematikker ses ofte ved ombygninger, inddragelse af loftrum mm.

Fx tørloft inddrages til bolig. Gulv i øverste etage bliver nu over 12 m fra terræn, hvorfor forudsætninger 
for trapper også ændres og ikke kan imødekomme krav om ubrændbar trappe.

Eftervisning ligger i den endelige analyse vægt på følgende kompenserende forhold, for at opnå et acceptabelt 
Analysebyggeri:

Brug af trapperumssprinkling eller K2 30  på undersiden af trappeløb og vange.

Brug af bagtrapper til evakuering (to af hinanden uafhængige flugtveje)

Samlede antal boliger med adgang til trapperum.



SPØRGSMÅL

TRÆBYGGERI OG BRAND

Indsatstaktisk traditionelt 
byggeri



INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI

§126 til §133 omhandler redningsberedskabet indsatsmuligheder

Dette omhandler i paragrafferne:

Placering på grunden.

Brandtekniske installationer beredskabet skal anvende.

Redning fra redningsåbninger

Fremføring af brandslanger/stigrør

Røgudluftning

Brandmandselevatorer.

INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI

Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
Dokumentation for, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, opnås ved at redegøre for, at byggeriet følger 
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand, kapitel 5, Redningsberedskabets indsatsmulighed. 

Forhold kan være:

Indsatstaktiske traditionelle iht. kap 5.

Indsatstaktiske utraditionelle, afvigelse fra kap. 5

Eksisterende lovlige forhold

Formål, dokumentere hvorvidt kommunalbestyrelsen skal tage stilling til indsatsforhold, og 
vigtigere hvilket indsatsforhold der afviger som der skal tages stilling til. 



INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI

Erklæring af indsatsforhold

INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI

Hvad er indsatstaktisk traditionelt byggeri (ITT) ?

Det fremgår af BR18 § 510, stk. 1, at det ved oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er 
indsatstaktisk traditionelt, skal det dokumenteres, at byggeriet er udført i overensstemmelse med 
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand, vedrørende redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Dette er beskrevet i Brand - Kapitel 5: Redningsberedskabets 

Det betyder, at for byggeri, der er er indsatstaktisk traditionelt, skal eksemplerne i dette kapitel følges i sin 
fulde udstrækning, og der kan ikke udføres fravigelser eller vurderinger. 

For byggeri, der følger dette kapitel, kan der ikke stilles supplerende betingelser til byggeriets udformning og 
indretning i forhold til redningsberedskabernes indsatsforhold.



INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI

Forhold der skal redegøres for i dokumentet Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk 
traditionelt:

1. Adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer, herunder afstandskrav mellem befæstet areal, døre, 
trapper, stigrør, centraludstyr og krav til brandredningsarealer for redning ved brug af redningsåbninger, 
tilkørselsveje, vendepladser, svingarealer, spærringer og porte etc. 

2. Adgang til bygningen, herunder adgang til tagflader samt placering af nøgleboks og blitz. 

3. Indsats i bygningen, herunder primære adgangsveje og indtrængningsveje via trapper samt redning og 
afsøgning. 

4. Adgang til og betjening af brandtekniske installationer. 

5. Markering/skiltning. 

6. Røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje. 

7. Røgudluftning af bygningen, herunder termisk og mekanisk røgudluftning. 

8. Industri- og lagerbygninger i ILK 5 større end 600 m². 

INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI

Hvad er indsatstaktisk utraditionelt byggeri (ITUT) ?

Byggeri fra har fravigelser fra præ-accepterede løsninger vedr. indsatsforhold eller 
vejledning til kap 5 Brand - skal det erklæres at bygningen 
ikke kan anses som værende indsatstaktisk traditionel.

For byggeri, hvor der fraviges fra redningsberedskabets indsatsforhold som beskrevet i kapitel 5, skal der 
med starterklæringen fremsendes dokumentation for hvorledes der fraviges, herunder begrundelse for 
fravigelsen og evt. kompenserende tiltag, På basis af dette vil kommunalbestyrelsen tage stilling til det 
konkrete tilfælde. Byggeri, hvor der fraviges fra de indsatstaktiske forhold, vil af denne grund ikke skulle 
ændre brandklasse.



INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI
Eksempler på ITUT forhold, som er blevet godkendt af det lokale redningsberedskab ?

Håndstige arealer: 

INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI
Eksempler på ITUT forhold, som er blevet godkendt af det lokale redningsberedskab ?

Håndstige arealer: 



INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI
Eksempler på ITUT forhold, som er blevet godkendt af det lokale redningsberedskab ?

Redning med motorstige

INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI
Eksempler på ITUT forhold, som er blevet godkendt af det lokale redningsberedskab ?

Udformning af udstigningsområde



INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI
Eksempler på ITUT forhold, som er blevet godkendt af det lokale redningsberedskab ?

Fravigelser fra afsnit 5.1.2, som ikke direkte påvirker §126 til §133, fx:

Bygninger eller bygningsafsnit  med tekniske forskrifter (fx for brandfarlige væsker).

Bygninger eller bygningsafsnit  højere end 45 m over terræn og mere end 5 m under terræn.

Bygningsafsnit, hvor det i brandstrategien forudsættes, at redningsberedskabet er til stede under den 
primære evakuering.

Bygninger eller bygningsafsnit i brandklasse 3 og 4, hvor sikkerhedsniveauet for følgende punkter 
dokumenteres på basis af en brandteknisk dimensionering: 

Udeladelse af eller fravigelser fra bilag 12 til denne vejledning vedr. brandtekniske installationer, som der 
stilles krav om i BR18 §§ 95, 122, 123, 124, 130, 131 og 133.
For brandsektioner over 10.000 m².
Fravigelser fra præ-accepterede løsninger for klassificerede bærende konstruktioner i henhold til denne 
vejlednings bilag 1 10.

INDSATSTAKTISK TRADITIONELT BYGGERI
Eksempler på ITUT forhold, som er blevet godkendt af det lokale redningsberedskab ?

Fravigelser fra afsnit 5.1.2, som ikke direkte påvirker §126 til §133, fx:

Bygninger eller bygningsafsnit  med tekniske forskrifter (fx for brandfarlige væsker).

Bygninger eller bygningsafsnit  højere end 45 m over terræn og mere end 5 m under terræn.

Bygningsafsnit, hvor det i brandstrategien forudsættes, at redningsberedskabet er til stede under den 
primære evakuering.

Bygninger eller bygningsafsnit i brandklasse 3 og 4, hvor sikkerhedsniveauet for følgende punkter 
dokumenteres på basis af en brandteknisk dimensionering: 

Udeladelse af eller fravigelser fra bilag 12 til denne vejledning vedr. brandtekniske installationer, som der 
stilles krav om i BR18 §§ 95, 122, 123, 124, 130, 131 og 133.
For brandsektioner over 10.000 m².
Fravigelser fra præ-accepterede løsninger for klassificerede bærende konstruktioner i henhold til denne 
vejlednings bilag 1 10.



ITT Indsats ved eksisterende lovlige bygninger
Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab har udarbejdet følgende vejledning:
https://www.kk.dk/artikel/indsatsmuligheder-til-dit-byggeri

ITT Indsats ved eksisterende lovlige bygninger



ITT Indsats ved eksisterende lovlige bygninger
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