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OM DBI

• Hos DBI er vi specialiserede i brand og sikring og arbejder 
målrettet for at sikre liv og værdier. Vi tilbyder en bred 
vifte af ydelser inden for brandforebyggelse, brandteknik 
og sikring og arbejder for at hjælpe vores kunder med at 
opnå de bedste sikkerhedsløsninger.

• DBI har desuden en omfattende kursusvirksomhed, som

udbyder en lang række kurser og uddannelser inden for        

brand og sikring. 

• Vi kan tilbyde helhedsorienterede løsninger baseret på 
vores højt specialiserede faglige viden og lange erfaring.

• Med DBI som partner får I viden og værktøjer der hjælper 
jer i hverdagen.



Flugtveje

Flugtveje/indtrængningsveje

Generelle krav 

• Gange og trapper

• Altid 2 i lokaler m. personophold (redningsåbning 1/10 personer)

• Ender på terræn i sikker afstand fra bygning

• Obs på indretning af møde-/festlokaler, gæsterum m.m. i kældre



Flugtveje



Flugtveje

Flugtvejene udformes som gangarealer, flugtvejsgange og 
flugtvejstrapper, der ikke indrettes til andre formål end 
trafik. 

Til flugtveje hører rum som er i åben forbindelse med disse.

Anvendelse af flugtvejsgange, men ikke trapper, til andet end transport kan accepteres 
under særlige forudsætninger, f.eks.:

Møbler og inventar skal primært være udført af klassificerede materialer mindst som D-
s2,d2 og med en ultra lav brandbelastning på højst 50 MJ/m² af gulvarealet (svarende til 
ca. 2,5 kg træ) jævnt fordelt i flugtvejsgangen.

Opsætning af elektrisk eller elektronisk udstyr, der giver anledning til brandrisiko, 
herunder ladeapparater, er ikke tilladt. Lysarmaturer og mindre informationsskærme er 
acceptabelt.



Flugtveje



Lofter og kældre



Lofter og kældre

En brand i kælder eller på loft vil kunne brede sig over et langt større område, 
end en brand i en lejlighed. 

Derfor….

- Branddøre skal holdes lukket

- Pas på interimistiske elinstallationer og varmeblæsere

- Ingen F-gas flasker i kældre

- Hav gerne en pulverslukker i eller ved vaskerum

- Indret cykelkældre uden brændbare materialer



Lofter og kældrer

Opladning af el-cykler, scootere o.lign. 

•https://youtu.be/IAAxeXhmQuE

•https://youtu.be/TGNewZhXzdU

https://youtu.be/IAAxeXhmQuE


Lofter og kældre

Branddøre

‒ Ingen kiler, kroge eller hasper

‒ Synlige skader udbedres

‒ Selvlukkende m. fallen i indgreb fra 30cm

‒ Stående dørblad db. døre fastholdes i top og bund











Lofter og kældre

- Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til 
henstilling af inventar, varer og lignende.

- Installationsgennemføringer i brandmæssig adskillelser skal tætnes sådan 
at konstruktionens brandmodstandsevne ikke svækkes.

- Eltavler holdes lukkede. Også ved kabelindføringer !
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Sikkerhedsrunderinger



Sikkerhedsrunderinger



Sikkerhedsrunderinger









Nye regler til eksisterende byggeri:

Blandt andet krav om ugentligt/månedligt/årligt m.m. eftersyn af…

• Brandsektions- og brandcellevægge

• Overflader og brandklassificerede vinduespartier

• Brandisolering og –tætning af kanal og rørføringer

• Tagdækning og tagisolering

• Branddøre og –porte

• Flugtvejsdøre

• Brandveje og adgangsveje

• Stigrør

• Røgudluftningsåbninger

• Brandsikring af komfortventilationsanlæg

Kontrollerne skal kunne dokumenteres.



DBI Brandtjek - Fra kælder til kvist

Et brandtjek giver sikkerhed og tryghed.
Et brandtjek er en grundig gennemgang af alle brandrelaterede 
sikkerhedsforhold, hvor vi påpeger, hvad der er sikkert og ikke sikkert, 
hvorfor, og hvordan man kan bringe brandsikkerheden i orden. Vi giver 
gode råd og en meget praktisk orienteret vejledning – fortalt i et 
sprog, som lægmand kan forstå. Samtidigt hjælper vi jer med, hvordan 
I overholder gældende lovgivning. 
Et årligt brandtjek kan indgå som en del af den lovpligtige kontrol. 

”Vi føler os mere trygge nu og er meget tilfredse med det brandtjek, vi 
fik foretaget af DBI.”

Ole Søballe, andelsboligforeningen Sarepta AB, Frederiksberg
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