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BILAG 4 

Bilag  indeholder særlige brandtekniske specifikationer fra Beredskab Fyn. 

Brandtekniske specifikationer 

Flugtvejsgangene er de rum, hvor der er nogle relevante brandmæssige krav. 

I flugtvejsgange hvor der jf. godkendt byggesag er etableret køkkennicher eller mindre opholdsrum 
i direkte forbindelse med flugtvejsgangen, vil den maksimale brandbelastningen betragtes som 

værende udnyttet fuldt ud. Der vil derfor ikke kunne tilføres mere brandbelastning i 
flugtvejsgangen. Dette vil være det som er gældende i jeres tilfælde, da der er etableret en 
opholdsrum/køkken i direkte forbindelse med flugtvejsgangen.  

I skal derfor finde nogle løsninger, som ikke øger brandbelastningen, såfremt I ønsker at gøre 
noget i flugtvejsgangene. I forhold til folie skal I være opmærksomme på, at det ikke må øge 
brandbelastningen, og såfremt I påtænker at komme folie på døre, skal dørproducenten vurdere, 
om døren stadig kan leve op til sin funktion.  

Indvendige overflader skal designes og udføres, så de ikke bidrager væsentligt til brand- og 
røgspredning. 

Overflader i flugtvejsgange skal derfor som minimum overholde følgende: 

 Vægbeklædning - Beklædning klasse K   / B-s ,d  [klasse  beklædning] 

 Loftbeklædning - Beklædning klasse K   / B-s ,d  [klasse  beklædning]  

 Gulvbelægning - Klasse Dfl-s  [klasse G gulvbelægning]  

Steder, hvor flugtvejsgangen er adskilt fra køkkennicher eller mindre opholdsrum med en cellevæg, 
vil følgende være gældende: 

Benyttelsen må ikke medføre en væsentlig forøget brandbelastning eller brandrisiko. Møbler og 
inventar skal primært være udført af klassificerede materialer mindst som D-s ,d  og med en ultra 

lav brandbelastning på højst  MJ/m² af gulvarealet (svarende til ca. ,  kg træ , eller ,  kg plast, 
herunder opskummet plast for polstring af møbler) jævnt fordelt i flugtvejsgangen. Den maksimale 
brandbelastning er gældende for den samlede mængde af inventar i flugtvejsgangen.  

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

Da der er tale om den samlede mængde brandbelastning i flugtvejsgangen, skal følgende 
medregnes: 

 Inventar mm. 
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 Lysarmaturer og mindre informationsskærme 

 Opslagstavler 

 Folie 

 Billeder og malerier 

 Osv.   

 


