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HVEM ER DBI?
DBI er Danmarks førende videncenter for
brandsikkerhed og sikring.
Vi kombinerer mere end 100 års praktisk erfaring
med den nyeste teoretiske viden og opbygger
vores viden gennem såvel forskning og udvikling
som ved de opgaver, vi løser for vores kunder.

Vores kompetencer omfatter:
• Rådgivning om brandsikkerhed og sikring
• Forebyggende brandtekniske inspektioner
• Brandtest og certificering
• Forskning og udvikling
• Brandundersøgelser
• Efterforskning
• Kurser og uddannelse
• Publikationer og skilte
DBI er et af syv GTS-institutter i DK.
(Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed).

DAGENS INDHOLD
Brandstrategi i en større sammenhæng
Betydning af nyt bygningsreglement og
certificeringsordning for brandrådgivere

Kompleksitet og brandtekniske
udfordringer ved brandsikring af hospitaler

Spørgsmål

BAGGRUND FOR NYT BYGNINGSREGLEMENT
”Vejen til et styrket byggeri i Danmark” (nov. 2014), der bl.a. indeholdt disse mål:
▪
▪
▪
▪

Forenkling af reguleringen på byggeområdet
Forenkling af brandregulering
Servicemål for byggesagsbehandlingen
Professionalisering af den tekniske byggesagsbehandling

I maj 2015 (kort før valgudskrivelse) udtaler Helle Thorning-Schmidt
på Dansk Byggeris Årsdag, at nu gør vi det nemmere for byggeriet:
Vi afskaffer byggesagsbehandlingen!
I april 2016 vedtages lovforslag, som muliggør fastsættelse af regler for en certificeringsordning for
den tekniske dokumentation.
Parallelt med indførelsen af certificeringsordningen udfases den tekniske byggesagsbehandling i
kommunerne.

BAGGRUND FOR ÆNDRING AF BYGGELOVEN
Formålet med en certificeringsordning er, at:
▪ Forbedre grundlaget for gentagelse i byggeriet
▪ Give lige mulighed for at drage fordel af funktionskravene
▪ Understøtte mulighed for øget brug af nye løsninger og byggematerialer
▪ Forbedre rammerne for, at bygherrer og rådgivere kan optimere byggeprocessen

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

NYT BR18 OG CERTIFICERINGSORDNING
Hvad kommer det til at betyde for rådgivere og bygherrer?
▪ Slut med den tekniske byggesagsbehandling hos myndighederne
▪ Certificeringsordning for brandsikkerhed og bærende konstruktioner
▪ Ansvaret placeres hos rådgivere (og selvfølgelig forsat hos bygherre)
▪ Certificeringsorgan skal sikre kvalitet
▪ Kompetence krav til rådgivere ved projektering af brandsikkerhed
▪ 4 nye brandklasser samt 4 risikoklasser

NYT BR18 OG CERTIFICERINGSORDNING
Høringsfase forår 2017.

BR18 og certificeringsordning er netop (primo
september) sendt til notifikation i EU.
Kapitel 1 – 40, Emne A – U

I perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018 vil det
være muligt at søge om byggetilladelse efter
enten BR15 eller BR18. Det vil ikke være muligt
at kombinere BR15 og BR18 ved ansøgning om
byggetilladelse.
Frem til 31. december 2019 kan vælges mellem
en certificeret rådgiver og kommunal
byggesagsbehandling af brand- og
konstruktionsforhold.

EMNESTRUKTUR I BR18

BRANDKLASSER, NYT BEGREB
I det kommende bygningsreglement indføres 4 nye brandklasser, som:
▪ Fastlægger certificeringsniveauerne (kompetencekrav til rådgivere)
▪ Afspejler bygningens kompleksitet (risikoklasse) og dokumentationsmetoden

Det bemærkes:
▪ At bygherrens rådgiver dokumenterer brandklassen
▪ At bygningens brandklasse skal godkendes af kommunen, inden der gives
byggetilladelse

KONCEPT FOR BRANDKLASSER
Brandklasse

Bygningstype

Krav til kompetencer

1

Meget simpel byggeri

Ingen

2

Traditionelt byggeri

Grundlæggende kendskab til og erfaring med
byggeri og grundlæggende kendskab til
brandsikring.

3

Komplekst byggeri

Grundlæggende kendskab til og erfaring med
byggeri og dybdegående viden om og erfaring
med brandsikring.

4

Meget komplekst og meget utraditionelt byggeri

Grundlæggende kendskab til og erfaring med
byggeri og dybdegående viden om og betydelig
erfaring med brandsikring.

Brandklasse 2 og 3:
Hospitalsbyggeri (anvendelseskategori 6) med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage
under terræn. Herudover krav om dokumentationsmetode for brandforhold.
Brandklasse 4:
Øvrigt hospitalsbyggeri (anvendelseskategori 6)

DE 4 NYE BRANDKLASSER I BR18
Brandklasse

Risikoklasse

Kompleksitet
Præaccepterede
løsninger

Afvigelser fra præaccepterede
løsninger

Brandteknisk
dimensionering

1 a)

1

X

2

2

X

3

X

3

1-3

X

X

X

4

1-3

X

X

X b)

4

X

X

X b)

a)

Der må kun anvendes simple brandtekniske installationer såsom røgalarmanlæg, og bygningens etageareal skal være mindre end
600 m2

a)

Den brandtekniske dimensionering kan afvige fra vejledning om brandteknisk dokumentation

BRANDRÅDGIVERENS KOMPETENCER
Den certificerede brandrådgiver skal have
kompetencer svarende til den brandklasse,
bygningen placeres i:

Brandklasse
1
2

3
4

Kompetencer vurderes på baggrund af
uddannelse, læringsmål (viden om), erfaring
samt bedømmelse af tidligere projekt (BK 3/4)

KONTROL AF BRANDTEKNISK DOKUMENTATION
Hvem gør hvad, når der ikke længere er en teknisk byggesagsbehandling?
Brandklasse

Bygningstype

Kontrol af dokumentation

1

Meget simpelt byggeri

Egenkontrol

2

Traditionelt byggeri

Generel egenkontrol og uafhængig kontrol
af projektgrundlag/brandstrategi

3

Komplekst

Egenkontrol og uafhængig kontrol af den
samlede dokumentation

4

Meget komplekst og meget utraditionelt
byggeri

Egenkontrol og uafhængig kontrol samt
tredjepartskontrol af den samlede
dokumentation

Herudover vil certificeringsorganet foretage stikprøvekontrol for hver 10. byggesag med
certificeret brandrådgiver.

FORDELE I DET NYE SYSTEM
▪ Hele BR18 bliver funktionsbaseret – fremme af innovation
▪ Rådgiver og bygherre kan køre projektet fra start til slut uden ”stop” hos de
kommunale bygnings- og brandmyndigheder.
▪ Rådgiver og bygherre kan optimere byggeprocessen
▪ Mere ensartet teknisk byggesagsbehandling med forbedret grundlag for gentagelser i
byggeriet og inkludering af tidligere erfaringer
▪ Det tydeliggøres at ansvaret er hos rådgiveren og ikke hos de kommunale
myndigheder
▪ Risiko for tidsforsinkelser mindskes
▪ Vejledninger kan løbende opdateres og ajourføres (ikke længere en del af BR)

ULEMPER I DET NYE SYSTEM
▪ Brandklassen skal være fastsat ved ansøgning om byggetilladelse. Ændringer
efterfølgende betyder ny byggetilladelse og måske tilknytning af nye rådgivere.
▪ Brandklasse 2 byggerierne skal følge præaccepterede løsninger. Ingen afvigelser af
nogen art. Kedeligt byggeri, måske?
▪ Indførelse af kontrolplaner og certificeringsniveauer vil kunne medføre et mere stift
system, hvor der f.eks. ikke længere kan drøftes en brugbar løsning med myndigheder.
Og det stiller krav til krav til valg af brandrådgiver.
▪ Rådgiverne får et større behov for at have uddannet og certificerede brandrådgivere
ansat eller, at have nogle formaliserede aftaler med anden certificeret brandrådgiver.

BRANDSIKRING AF HOSPITALER
Brandsikring af hospitaler er en multi-disciplin, som også
inkluderer viden om installationer, arbejdsgange på hospitalet,
hygiejne/smitte forhold og særligt udstyr.
De brandtekniske udfordringer ved brandsikring af hospitaler
er ofte mange og kompleksiteten er ofte høj.
Typiske kendetegn:
- Installationsomfang er stort (både antal og størrelse)
- Adskillende konstruktioner som ikke kan opfylde brandkrav
- Hygiejne- og arbejdsvilkår konflikter med traditionelle vilkår
for brandsikring
- Løbende ombygning og vedligehold af bygningsmasse,
mens den er i drift
- Stor forskellighed i hospitalsdriften og indretning af
bygningsafsnit
- Vanskeligere vilkår for evakuering

FLUGTVEJSFORHOLD
Hvad er den rigtige evakueringsstrategi?

Vandret evakuering vs. evakuering via
flugtvejstrapper

Redningselevator

Brug af redningsåbninger vil oftest
undgås, men dette kan stille andre krav.

INDRETNING AF FLUGTVEJE/GANGAREALER
Indretning af venteområder, arbejdsplads
mv. i flugtveje samt manglende
brandmæssige adskiller.
Tilladelig brandbelastning og nødvendige
fribredder for evakuering.

VARSLING AF PERSONER
Hvordan sikres varsling af de rigtige personer og bygningsafsnit på den rigtige måde?
▪ Der er forskellighed i brugen af bygningsafsnit samt personbelastning
▪ Varsling af personale er standardkravet (hvordan?)

INSTALLATIONER
Mængde og størrelse af installationer gør, at
brandcelleadskillelser i praksis ikke kan
etableres.
Krav til hygiejne kan konflikte med krav til
brandtætning af brandmæssige adskillelser.
Brandsikring af ventilationsanlæg og
vedligeholdelse af anlægsdele .
Værdisikring af udstyr vs. sprinkling.

BRANDFARLIGE VÆSKER & GASSER
Fremføring sker normalt over
nedhængte lofter, hvilket stiller særlige
vilkår til sprinkling og detektering.

Oplag og opsætning af håndsprit
dispensere.

BRANDMÆSSIG OPDELING
Brug af gennemstiksskabe uden brandmæssig
klassifikation.
Små brandsektioner i sengeafsnit og mange
brandmæssige enheder vanskeliggør
installationsfremføring og brandtætning heraf.
Brug af automatiske døre i brandmæssige
adskillelser og fortryk i stedet for alm. dørgreb.

AFSLUTNING
Bygningsmæssigt kan et hospitalsprojekt godt tilpasses generelle vejledninger om
brandsikring af byggeri.
Men, i forhold til nødvendigheden af installationer og særlige krav til arbejdsgange og
bygningsdele, så er opgaven ofte en anden.
Behov for en guideline med særlige vilkår for hospitalsbyggeri?

Tak for opmærksomheden.

