Nye regler til brandsikring af eksisterende byggeri

✓
OVERHOLDER DU DE NYE
LOVKRAV I BR18?
En brand kan lukke en virksomhed for altid eller i
værste fald betyde tab af menneskeliv. I BR18 er
der derfor nye regler til brandsikring af eksisterende byggeri. De skal garantere at sikkerhedsniveauet
for de brandmæssige aspekter opretholdes gennem
hele bygningens levetid.

gangsveje skal efterses mindst en gang årligt. Alle
synlige og tilgængelige forhold skal efterses, og
eventuelle skader, fejl og mangler skal udbedres.

Den driftansvarlige skal sikre, at kontrollerne bliver udført, enten ved at selv at gøre det eller sørge
for, at det bliver gjort. Kontrollen skal herudover
Derfor er det vigtigt, at brandsikringsforanstalt- dokumenteres. Vær opmærksom på at manglende
ningerne løbende kontrolleres og vedligeholdes.
dokumentation kan have betydning for forsikringsdækningen.
Det betyder, at bygningens passive brandsikring
som for eksempel branddøre, flugtveje og ad-

Kontrol af brandsikkerheden er
lovpligtig og skal dokumenteres
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Et brandtjek giver sikkerhed og tryghed

DBI BRANDTJEK

SÅ HAR I TJEK PÅ SIKKERHEDEN
OG OVERHOLDER LOVEN
Et brandtjek fra DBI er en grundig gennemgang
af alle brandrelaterede sikkerhedsforhold.
Vi gennemgår jeres bygninger og påpeger, hvad
der skal til for at bringe brandsikkerheden i orden,
så I overholder gældende lovgivning.

✓

Vi giver gode råd og vejledning undervejs og efter
vores besøg udfærdiger vi en rapport med resultatet af gennemgangen.
Et årligt brandtjek kan indgå som en del af den
lovpligtige kontrol.

BRANDTJEK INDEHOLDER BL.A.
HJÆLP TIL KONTROL 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

Se hele listen på brandogsikring.dk/digital i BR18 Appendix 7A, kapitel 7 under kapitel 5 - Brand

DIGITAL EGENKONTROL
Digital Egenkontrol er et hjælpeværktøj, der
kan benyttes til at holde styr på kontrollerne,
vedligeholdelsen af brandsikkerheden samt
dokumentationen overfor myndighederne.
Læs mere på egenkontrollen.dk
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