
NOTAT OM BRANDSIKKERHED 14.06.2019

Vedr.: Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.

Baggrund
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er, efter ønske fra transport-, 
bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, blevet pålagt, at foretage en 
undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger mv., og TBST har bedt 
NIRAS gennemføre denne undersøgelse.
Kortfattet handler undersøgelsen, om at belyse, om brandsikkerheden er i 
orden i de bygninger – kommunale som private – hvortil der visiteres ældre 
eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, 
der ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

Nærværende notat er det overordnede resultatet af ovennævnte 
undersøgelse af bygninger med plejeboliger i Faxe Kommune.

Oplysningerne til Faxe Kommunes undersøgelse er tilvejebragt af en 
arbejdsgruppe, der er et samarbejde mellem Midtsjællands Brand- og 
Redning (MSBR), medarbejder fra Faxe Kommunes bygningsmyndighed 
og Center for Ejendomme. 

Undersøgelserne er foretaget ved visuel gennemgang på de aktuelle 
adresser i følgeskab med de stedkendte servicemedarbejdere.
Efterfølgende er der foretaget gennemgang af sagsbehandlingsnoter fra 
den brandtekniske byggesagsbehandling, der er foretaget i forbindelse 
med tidligere til- og ombygningssager, der har krævet byggetilladelse.

Automatisk sprinkleranlæg (Fra Niras spørgeskemaundersøgelse og 
resultater besvaret af 77 ud af 98 kommuner).

Krav om sprinkling i institutioner med plejeboliger, med soverumsafsnit på 
tilsammen over 1.000 m², der indrettes i bygninger i mere end én etage, 
har været gældende i henhold til bygningsreglementet siden 1977 (BR77), 
og besvarelserne i undersøgelsen indbefatter 347 sådanne institutioner, 
der alle er opført eller væsentligt ombygget i 1977 eller senere. 104 af disse 
institutioner er udført med fuldsprinkling, og yderligere 23 institutioner er 
udført med sprinkling i soverumsafsnit. 220 er udført uden sprinkling, hvilket 
vil sige, at tæt på 2 ud af 3 institutioner ikke synes at efterlever 
bygningsreglementets krav om sprinkling. Der er dispenseret fra krav om 
sprinkling i 16 tilfælde. Der har før BR 18 ikke været krav om sprinkling af 



institutioner med plejeboliger mv. i én etage. Undersøgelsen viser da også, 
at alle institutioner i én etage, på nær enkelte undtagelser, er udført uden 
sprinkling.

Status for Faxe Kommune:
Faxe Kommune har bygninger, der er blandt de 220 institutioner, der ikke 
har sprinkleranlæg hvor der er soverumsafsnit på tilsammen over 1.000 m², 
og er indrettet i bygninger i mere end én etage.

Forholdet gør sig dog kun gælder for tre institutioner i Faxe Kommune, 
nemlig Kildebo, Præstøvej 86, 4640 Faxe og Lindevejscenteret, Lindevej 
13B, 4640 Faxe (institutioner hvor der er mere end 1000 m² i to etager) samt 
Hylleholtcentret, Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads, med en etage.

Kildebo og Lindevejscenteret er begge institutioner der har gennemgået 
ombygninger efter 1977 hvor kravet har været gældende, med mindre 
der er meddelt dispensation fra kravet.
Hylleholtcenteret er opført efter 1977.
 
Kildebo ejes af Faxe Kommune.

Ved gennemgang af sagsbehandlingsnoter fra den brandtekniske 
byggesagsbehandling er der imidlertid ikke meddelt dispensation, men 
det fremgår klart at der er valgt en brandstrategi der var almen praksis på 
det tidspunkt.
Praksis var på det tidspunkt, at udfører brandsektioner for hver max. 1000 
m² i bygningerne både i en og flere etager.

(En brandsektion (EI60) er en meget brandmodstandsdygtig konstruktion 
der adskiller to bygningsafsnit)

Generelt har det i 1980’erne og 90’erne i de tre tidligere kommuner, Fakse, 
Rønnede og Haslev, været praksis, at lægge en brandstrategi med 
brandsektioner indtil 1000 m² i både en og flere etager.
Dette blev, og er stadig, suppleret med varslingsanlæg til varsling af 
personale, ABA-anlæg, slangevindere og pulverslukker.

Ved Faxe Kommunes gennemgang har det dog vist sig, at et antal døre 
mellem de nævnte brandsektioner ikke helt efterlever sektionskravet.

Det er arbejdsgruppens indtryk at undersøgelsen generelt har givet 
anledning til en fremadrettet skærpet brandteknisk sagsbehandling fra 
myndighedernes side. 



Arbejdsgruppens anbefaling:
Det anbefales snarrest, at udskifte de ovennævnte døre på de tre 
lokationer til døre der har den rigtige brandmodstandsevne (EI2-60).
Det vurderes at udskiftningerne vil koste:

Kildebo, Præstøvej 86, 4640 Faxe kr. 150.000,- eks. moms
Lindevejscenteret, Lindevej 13B, 4640 Faxe kr. 200.000,- eks. moms
Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads. kr. 50.000 eks. moms

Undersøgelsen giver ikke anledning til at etablere automatisk 
sprinklingsanlæg i bygningerne, da det vurderes at det ikke vil skærpe 
sikkerheden væsentligt.
Dog skal bygningsmyndigheden, meddele dispensation fra 
bestemmelserne om sprinkling.

Liste over plejeboliger der er gennemgået.:

Dalby Ældrecenter
Kongsted Ældrecenter
Hylleholtcentret
Lindevejscentret
Solhavecentret
Frederiksgadecentret
Søndervang
Grøndalshusene
Plejecentret på Tycho Brahes Vej
Kildebo, Præstøvej 86
Grøndalshaven 


