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Brandsikkerhed

Ofte anvendt procedure for 
Brandteknisk dimensionering 
(Fire Safety Engineering)



Brandsikkerhed

tevak < tkrit 

hvor

tevak  er evakueringstiden (varslingstid, reaktionstid og gangtid)

tkrit er tiden til der opstår kritiske forhold (temp., stråling, sigtbarhed, røg)



Brandsikkerhed - evakuering



Brandsikkerhed  (røgventilation)
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• 2-zone model (vist her)
• Energi og masse-

balancer må opfyldes
• Trykforskelle driver 

varme og røg ud



Brandventilation (røgventilation)
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Formålet med brandventilation er følgende:

1. At mindske røgmængden til fordel for de personer som er i 
bygningen (øger sigtbarhed og mindsker risikoen for 
røgforgiftning) 

2. At mindske røgintensiteten for at reducere korrosionsskader på 
inventar (herunder produktionsudstyr)

3. Reducere temperaturen til fordel for de mennesker der befinder 
sig i bygningen. 

4. Reducere temperaturen til fordel for de bærende konstruktioner.



Brandventilation (røgventilation)
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Automatisk røgventilation skal designes i henhold til 
EN 12101. Røgventilation udføres ved automatisk 
styrede ventilationsåbninger og manuelt betjente 
åbninger, der normalt åbnes ved aktivering af en 
trykknap.



Brandventilation (røgventilation)
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Aktiveringen kan suppleres med lokal detektering i 
form af røgdetektorer som automatisk åbner de 
manuelt betjente områder. For eksempel i kritiske 
områder hvor der skal ske en hurtig røg- og 
varmeventilering. Endelig kan de manuelt betjente 
områder blive åbnet ved aktivering af bygningens 
ABA-anlæg eller AVS-anlæg.

ABA: Automatisk Brandalarm Anlæg        AVS: Automatisk Vandsprinkler System



Brandventilation (røgventilation)
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Et automatisk brandventilations-system kan, hvis 
forholdene kræver det, inddeles i sektioner, således at  
redningsberedskabet har mulighed for at kontrollere 
hvilke sektioner der skal åbnes i forbindelse med 
deres indsats. 
En sådan inddeling i sektioner skal beskrives nøjagtigt 
i en brandstrategirapport og/eller vises på plan-
tegninger m.v.



Brandventilation (røgventilation)
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I forbindelse med design af et brandventilations-
system, skal etablering af erstatningsluft i nedre zone  
adresseres. Enhver  bestræbelse skal gøres, for at 
sikre, at arealet af erstatningsluft matcher det projek-
terede røgventilations-areal som er dokumenteret ved 
beregninger. Et billede af brandventilation i brug er vist 
på følgende slide.



Brandventilation (røgventilation)
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Brandventilation i 
anvendelse [Lumex]



Ovenlyssystem til brandventilation 
(klargjort til, og kan anvendes til komfortventilation)
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Egenskaber:

• Modulerne kan monteres i hældninger fra 5–45 grader, afhængigt af applikationen
• Det samme modul kan bruges til rytterlys, lysbånd og atrium
• Let og selvbærende system uden spær og kipbjælker
• Integreret rullegardin monteres indvendigt i modul-rammerne
• Opbygges på underkonstruktion
• Modulære inddækninger og skjulte motorer

Det faste modul kan efterfølgende udskiftes med et komfort- eller brandmodul

Taghældninger:
Ovenlyssystemet kan monteres på tagflader med en hældning på 0 – 45 grader. Der skal 
opbygges en underkonstruktion der giver en minimum modul hældning på 5 grader.

Velux



Brandspjæld
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Brandspjæld anvendes, hvor der i henhold til 
brandlovgivningen kræves sikring mod brandspredning 
mellem forskellige brandsektioner. Det er normalt i 
forbindelse med mekaniske ventilationsanlæg. 
Brandspjæld skal være konstrueret så de er tætte og 
med tilstrækkelig brandmodstandsevne. Brandspjæld 
skal lukke, når luftens temperatur ved smelteledet eller 
temperaturføleren er f.eks. 40 °C



Brandspjæld – eksempel på detaljeret 
konstruktionstegning
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Brandspjæld – eksempel [KHvent]
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Brandspjæld – eksempel ved KHvent
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Brandspjæld – eksempel ved KHvent
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Brandspjæld  
eksempel 
KHvent
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Brandstop
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Brandstop
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Kontroller 
brandstop-
løsninger !

SBi – 06.12.2017
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Brandsekt ioner – Kontorbygning
4 adskilte etager

Kælderområde

Kontor Gang Kontor

Nord
Syd

Hver etage er en separat brandsektion, vist med rødt

Kontor Gang Kontor

Kontor Gang Kontor



Brandsekt ioner – Kontorbygning
4 adskilte etager
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Kælderområde

Kontor Gang Kontor

Nord
Syd

Hver etage er en separat brandsektion, vist med rødt

Kontor Gang Kontor

Kontor Gang Kontor

Ventilationskanal:
Fra aggregat i kælder til de enkelte etager



Brandsekt ioner – Kontorbygning
4 adskilte etager

Kælderområde

Kontor Gang Kontor

Nord
Syd

Hver etage er en separat brandsektion, vist med rødt

Kontor Gang Kontor

Kontor Gang Kontor

Ventilationskanal:
Fra aggregat i kælder til de enkelte etager

Brandspjæld



Hver etage er en brandsekt ion –
Maksimalt  areal:  2.000 m 2



Mærkning Aksialventilatorer

Mærkning (temperatur og 
brandmodstandstid)

Aksialventilatorer (Ventas)
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Centrifugalventilatorer

Centrifugalventilator (ekstern motor) Centrifugalventilator (kompakt)
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Ventas Ventas



Kanalventilator

Kanalventilator

• Integreret i kanalen
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Ventas



Tagventilatorer

Tagventilator (traditionel) Tagventilatorer
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Ventas



Lidt teori for naturlig brandventilation (opdriftsstyret) 
(oftest en brandingeniør der finder dette)
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Skorstenseffekt:
u
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Lidt teori (mekanisk ventilation)
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Lidt teori (mekanisk ventilation)
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Gamle danske versus nye europæiske brandklasser
[Sørensen 2004]
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Spørgsmål?
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