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En omfattende skade (brand, vand, m.m.) i en beboelsesbygning har mange konsekvenser:

- Skaber stor utryghed hos beboerne

- Skaber frygt hos vores børn

- Mange års minder forsvinder

- Boligen forsvinder

- Dagligdagen bliver vendt på hovedet

- Problemer og udfordringer ved genhusning

- Det tage lang tid at genskabe trygheden

- Etc……..

Ulykken vi gerne alle vil undgå !



Fokuspunkter / Risikostyring
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- Affaldshåndtering

- Adgangsforhold

- Ordensforhold

- Passiv brandsikring

- Aktiv brandsikring

- Elinstallationer

- Erhverv/Udsugningsanlæg

- Varmt arbejde

- Rygning

- Vejrlig

- Rør, kloak

- S/I



Affaldscontainer (BTV29)
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Brand på Frederikssundsvej
Juni 2018 
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Brand opstået i affaldscontainer placeret op ad 
bygning ved bagtrappe.

Branden bredte sig hurtigt og voldsomt via. 
bagtrappe, ind i lejligheder og til taget.



Brandbart oplag/affald
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Placeres 10 m. fra bygning



Adfærd - Loftrum
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Rygning på loft Oplag



Adfærd - Kælder
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Oplag i kældergange                             Blokerede branddøre



Branddøre i kælder, mod trapper og andre lejemål
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Oplag i trappeopgange
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Bygningsreglementet vejledning til Kap. 5 
Brand. Kapitel 2:

2.3.3 Udformning af flugtveje

Jfr. BR18 § 94 skal flugtveje sikre, at personer, 

der opholder sig i bygningen, kan forlade den 

på sikker vis. Flugtvejene skal designes, 

projekteres og udføres under hensyntagen til 
de i BR18 § 94 stk. 2 nævnte punkter.

Flugtvejstrapper og flugtvejsgange skal 

derfor indrettes uden brandbelastning og 

altid være frie og ryddelige i hele den 

nødvendige bredde, så de er nemme at 
anvende.

Den nødvendige bredde bestemmes på 

baggrund af antallet af personer, som skal 

anvende flugtvejen, og er yderligere beskrevet 
i afsnit 2.3.3.2.

Trapperum skal dermed alene være 

indrettet til trafik. Der kan dog opsættes 

brevkasser af metal i trapperummet. 

Brevkasserne skal placeres, så de ikke 

reducerer trappens anvendelighed som 
flugtvej, 



Friturebrand, Vesterbrogade Kbhvn., marts 2017
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Brand i friturekoger breder sig via. udsugningssystemet til tagkonstruktionen.

Kanaler og ventilator var ikke renset og medvirkede til meget hurtig brandspredning



Erhvervslejemål med køkken, emfang, friture
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Rengøring af udsugningskanaler og 
motor min. 1 gang om året

Bygningsreglementet, DS447 & DS428

Rengøring af filtre i udsugnings-
anlæg/emfang min. 1 gang om ugen. 

Godkendt og kontrolleret 
slukningsudstyr (F-håndslukker og 
brandtæppe), i umiddelbart nærhed af 
anlægget.

Automatisk slukningsanlæg ved mere 
end 20 liter friturevolumen

Service og 
kontrol af 
termostater og 
sikkerhedsafbr. 
på friturekoger



Orden, ryddelighed og oplag i erhvervslejemål
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Pizzabakker 
på pizzaovn



Brandsikring af lofter i erhvervslejemål
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Erhverv i ældre ejendomme med 
etageadskillelser af træ:

Manglende brandsikring af lofter/
etageadskillelse mod ovenliggende
lejligheder udgør en øget personrisiko. 

Brandspredning/gennembrænding
vil kunne ske hurtigt.

Lofter anbefales brandsikret til 
BS60/BD90

Brandsikringen vil samtidig fungere som 
effektiv lydisolering mellem erhverv
og lejligheder
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Varmt arbejde

Ved tagpaparbejde, ukrudtsafbrænding og andet varmt arbejde, skal det sikres at 
arbejdet udføres iht. DBI Brandteknisk vejledning nr. 10.

Aftaleformular skal anvendes ved opstart af opgave, således at ansvar og opgaver er 
placeret.

Det anbefales generelt at ukrudtsafbrændnig undgås



Skybrud
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Trapper uden opkant, lyskasser, gulvafløb, m.m.

Der anbefales generelt opkanter/sikring ved ramper, trappeskakte, lyskasser, m.m.
Afløb/gulvafløb/toiletter under terræn, anbefales sikret med højtvandslukke.
Pumpebrønde forsynes med alarm/overførelse.



Rør og vandskader

17

Skade/rørbrud opstået i installationsskab.

Melderør er af ukendte grunde ikke tilsluttet afløb, men ender blindt 
i konstruktionen.
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Sikring mod vandskader/rørbrud

Det anbefales at der installeres ”vandvagt” 
på hovedforsyningen, for sikring mod 

rørbrud og vandskader

Rør-/vandskader

Kaffemaskiner, vandbehandling, 
ismaskiner og vandautomater 

med fast vandforsyning

Det anbefales at der installeres 
automatisk vandstop

Waterblock

Lukker automatisk 
efter indstillet 

mængde
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Hurtig indsat, begrænsning af skade

Der er på flere lokationer automatisk registrering 
af vand- og varmeforbrug (CTS / fjernaflæsning / 
elektronisk vandmåler), med notifikation ved 
afvigelser.

Disse aflæses i arbejdstiden.

Der anbefales etablering af overførelse til 
alarmcentral eller SMS-kæde, med fastlagt 
forholdsordre ved alarm.

Ophængning af orienteringsplaner med angivelse 
af stophaner, procedure, telefonnumre, etc.

Rør-/vandskader



El-installationer og opladning
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Modulbyggeri
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Modulbyggeri
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Hvert modul er en færdig ”kasse” med gulv, 
vægge og loft/tag.

Dvs. ved hver sammenbygning opstår der en 
dobbelt konstruktion.

I disse konstruktioner indgår der bla. tagpap 
som ”vejrligssikring” under transport og 
byggefasen.

Skader i modulbyggeriet får et væsentligt større 
omfang end ved ”normalt” let byggeri.

Et vejledende skøn er at omfanget er 
ca. 4 til 6 gange større…….



Risikostyring
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• Informationsmøder

• Tjek- og kontrollister

• Plakater

• Faktablade

• Informationsskrivelser

• Kontrolbesigtigelser/screening

• Egenkontrol

• E-learning (risikostyring)

• ………………

• ………………



Tjekskemaer med risikospørgsmål
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Slut på gennemgang.

Evt. spørgsmål ?



Tak for i dag


