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  3 for en hund 



   

Røgalarmer i boliger ifølge BR 

• 5.4 Bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 skal i den enkelte 
bolig udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet 
strømforsyningen og er udført med batteribackup. 

 

• (5.4, stk. 13) Der bør placeres mindst én røgalarm i hver bolig, 
dog mindst én på hver etage. I boliger med eget fyr bør der 
også placeres en røgalarm i rummet, hvor fyret er placeret. 
Røgalarmer bør være sammenkoblede. Hvis der placeres mere 
end én røgalarm i boligen, kan der sikres en hurtig og rettidig 
alarmering af personerne i den enkelte bolig. Det er vigtigt, at 
afstanden mellem røgalarmerne ikke er for stor. 

 



   

Hvor mange røgalarmer? 

• Hellere én for meget … 

• Men den første er den allervigtigste! 

• Ubetinget én på hver etage 

• Nogle siger 1 pr. 60 m2 

• Andre siger højst 10 m imellem 

• Røgalarmen skal beskytte de sovende, så: 

• Sover du med lukket dør ud til gangen? 

• Har du tændkilder i soverummet? 

• Absolut en på teenageværelset 

• Sover du i lænestolen? 

• Ikke i køkken/bad 

• Sæt dem højt 

 



   

Optisk eller jonisk røgalarm? 

• De fleste røgalarmer er optiske, dvs. ”ser røg” 

• Joniske røgalarmer ”mærker forbrændingsprodukter” 

• Optiske er bedst til ulmebrand  

• Joniske er bedst til flammebrand 

• Boligbrand afgiver normalt en del røg 

• Begge typer kan bruges 

• De skal være CE-mærkede 

• Joniske skal desuden være DVN-mærkede 

• Serieforbundet – kabel eller trådløs (i samme brandcelle) 

• Fjernbetjening kan slukke for de serieforbundne 

 

 



   

Røgalarmer har deres 
begrænsninger 

• Forebygger ikke brand 

• Slukker ikke brand 

• Røgalarmer varsler! 

• Så ikke alle har gavn af de almindelige 
Børn/døve/langsomt reagerende/udsatte 

• Men så er der andre metoder: 
Vibrator, lys, tale, tilsluttet tyverialarmanlæg 
eller nødkald 



   

”Fantasifulde” røgalarmer 

• Rejserøgalarm med indbrudsalarm 

• Med indbygget ”skjult” farvekamera 

• Med SMS-alarm (problematisk) 

• Forklædt som ”pipfugl” osv. 
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Designer-røgalarm 



   

Røgalarmer skal vedligeholdes 

• Testes jævnligt (evt. med fjernbetjening) 

• Batteriskift (1, 5 eller 10 år) 

• Støvsuges/aftørres 

• Udskiftes når de er 10 år gamle 



   

   

         Dødsbrande i 2014 indtil nu: 
• 25 ved udgangen af marts 
• 33 sidste år ved samme tid 
• 22 i gennemsnit         for 2004-2013 

Kilde: Beredskabsstyrelsen 
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