
Indhold af dokumentation i forbindelse med    
brandteknisk byggesagsbehandling 

 
 
En ansøgning om byggetilladelse bør indeholde en række oplysninger for at det kan anses som et 
tilstrækkeligt grundlag til at den brandtekniske byggesagsbehandling kan foretages. 
 
 
Det bør indledningsvist fremgå af ansøgningen, hvorvidt der er tale om et byggeri udført som 
brandsikring af traditionelt byggeri, med henvisning til Erhvervs- og byggestyrelsens 
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, eller som mere utraditionelt/komplekst byggeri, med 
henvisning til Erhvervs- og byggestyrelsens Information om brandteknisk dimensionering.    
 
 
Den brandtekniske dokumentation kan f.eks. indeholde oplysninger om nedenstående punkter, 
såfremt de er relevante for det konkrete byggeri. 
 
 

1. Anvendelseskategori og personbelastning 
Hvilken anvendelse vil der foregå, og af hvor mange? 
Skal bygningen anvendes til brandfarlig virksomhed (evt. delvist)? 

 
2. Afstandskrav og placering på grunde 

Er bygningen placeret fritliggende? 
Hvilke beklædninger har bebyggelsen? 

 
3. Brandmæssige enheder (brandsektioner, brandceller) 

Er flugtvejstrapper, elevatorer, skakte m.v. adskilt? 
Er der taget højde for vinkelsmitte, høj/lav smitte? 
Er flugtvejsgange adskilt? 
Er der foretaget opdeling i brandsektioner og brandceller? 
Er der affaldsrum, skorstene, ildsteder, ventilationsrum, andre installationer m.v.? 

 
4. Krav til åbninger i brandmæssige enheder (døre, porte m.v.) 

Er dørene, porte, lemme m.v. af korrekt klassifikation? 
Evt. krav om ABDL? 

 
5. Flugtveje og redningsforhold 
Er der et tilstrækkeligt antal af flugtveje fra opholdsrummene? 
Er flugtvejsdøre, flugtvejsgange og flugtvejstrapper samt udgange (døre til det fri) tilstrækkeligt 
brede? 
Er afstanden mellem trapper, udgange m.v. af passende længde? 
Skal gangene evt. opdeles med døre og evt. ABDL? 
Er flugtvejssystemet overskueligt? 
Er flugtvejsdørene vendt korrekt? 
Placering og antal af redningsåbninger? 



 
6. Konstruktioner og overflader 
Er de bærende konstruktioner dimensioneret korrekt? 
Er overfladekrav i lokalerne opfyldt? 
Er der krav om brandventilation? 
Er de udvendige overflader korrekte? 

 
7. Brandtekniske installationer 
Hvilke brandtekniske installationer skal der være i bebyggelsen? 

 
8. Redningsberedskabets indsatsmulighed 
Adgangsveje? 
Brand- og redningsarealer? 
Stigrør? 
Røgudluftning? 
Nøgleordning? 

 
9. Drift og vedligeholdelsesplan 
Hvorledes bliver aktive brandsikringsanlæg (brandtekniske installationer) m.v. vedligeholdt? 

 
 

Dokumentationen bør tillige indeholde 
Tegningsmateriale over byggeriet i fast målestok. 
 
For traditionelle bygninger vil store dele af den brandtekniske dokumentation, ofte kunne 
indarbejdes i bygningstegningerne, hvor de relevante oplysninger om brandforholdende påføres. 
 
 
 
 
  

Center for Beredskab 
Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. 

TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 


	Indhold af dokumentation i forbindelse med    brandteknisk byggesagsbehandling

