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Formål
I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr.
”Bekendtgørelse nr. 212 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner,
forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” 27. marts 2008 afsnit 1.1.1 og afsnit
16, udføres i overensstemmelse med en inventarplan, der er godkendt af brandmyndigheden. Man vil
herfra almindeligvis kunne godkende inventarplaner, som er udført i overensstemmelse med denne
vejledning.

Lovhjemmel
Vejledningen er udarbejdet efter ”Bekendtgørelse nr. 212 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.,
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” 27. marts 2008.

Generelle regler
Ved udførelse af inventarplaner skal reglerne til flugtvejsbredder, opstilling af reoler, varer osv. følge
reglerne i ovennævnte forskrifter samt de specifikke regler i denne vejledning.

Specifikke regler
Opstilling af inventar og varer m.v. skal ske på en sådan måde, at der fremkommer frie gangarealer af en
bredde på mindst 1,3 m til alle flugtveje fra salgslokaler. I salgslokaler, der er indrettet før den 1. februar
1977, skal gangarealer dog have en fri bredde på mindst 1,2 m.
Gangarealernes og flugtvejenes bredde (herunder døre), målt på det smalleste sted, skal i øvrigt svare til
mindst 1 cm for hver person, der skal passere de pågældende gangarealer og flugtveje for at komme til
terræn i det fri.
Døre, som ikke har til formål at hindre brand- eller røgudbredelse, kan udføres som automatiske skydedøre,
når de er således indrettet, at dørene i tilfælde af svigtende energikilde (elektricitet, trykluft) åbnes og
forbliver i åben stilling. Det kræver at der er umiddelbar og enkel adgang for brandmyndigheden til at
kontrollere denne funktion.
Udgang gennem kassesluser medregnes ikke som flugtvej, medmindre der er truffet særlige
foranstaltninger, der sikrer at evakuering uhindret kan finde sted. Disse foranstaltninger skal godkendes af
brandmyndigheden.
Såfremt lagerlokaler eller andre servicerum indgår i flugtveje fra salgslokaler, skal flugtvejsarealer angives i
deres fulde bredde i sådanne lokaler (f.eks. ved påmaling af gulv). Der skal være tydelige og holdbare
opslag, der forbyder oplag af enhver art på disse flugtvejsarealer. Opslagene skal være i overensstemmelse
med DS 734-737.
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Tegningsmaterialet
1. Generelt
a. Udføres målsat i målestok 1:100/200 eller efter aftale med Østjyllands Brandvæsen
b. Udføres som oversigtstegning
c. Alle flugtveje helt til terræn i det fri skal vises (er lokalet f.eks. beliggende på 2. sal skal flugtveje
vises på samtlige etager indtil terræn i det fri). Gårdrum betragtes ikke som terræn i det fri, hvorfor
flugtveje gennem disse også skal fremgå af planen
d. Vægtykkelser skal fremgå i fuld tykkelse
e. Flugtvejsbredde, herunder døre i flugtveje, skal være
angivet med mål i cm
f.

Rumafgrænsende vægge skal være optrukket kraftigt

g. Unødig tekst samt mål udover flugtvejsmål må ikke
forekomme
h. Signaturforklaring skal påføres, eksempelvis som figur 7

2. Funktionsangivelse
a. Alle rumfunktioner angives
b. Omfatter virksomheden flere etager, angives etage

3. Personantal

Figur 1

a. Maksimal personbelastning skal påføres hvert forsamlingslokale
b. Samlet maksimal personbelastning skal påføres tegningen.

4. Flugtveje skal fremgå som følger:
a. Skravering
b. Henvisningspile

5. Flugtvejsbelysning og brandslukningsmateriel
Placering skal være indtegnet med signatur.

6. Døre i flugtveje
a. Dørslag vises i 90° (kun døre i flugtveje)
b. Automatiske skydedøre vises med pil i åbningsretningen
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7. Ophængningssted
Skal være markeret på planen og godkendt af Østjyllands Brandvæsen.

8. Opsætning
Skal ske på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted, i en højde af ca. 160 cm over gulv og må
ikke ske sammen med øvrige opslag og lignende. Endvidere skal oversigtstegningen orientere
korrekt i forhold til ophængningsstedet (her er du).

9. Tryk
Skal fremsendes digitalt til forhåndsgodkendelse
Til endelig godkendelse skal planen fremsendes i papirformat (ikke foldet) i mindst 2 eksemplarer
eller digitalt.
Østjyllands Brandvæsen beholder 1 eksemplar.

10. Tekst
a. I nederste venstre hjørne angives:
Virksomhedsnavn og adresse
Målestoksforhold
"Flugtvejs- og pladsfordelingsplan"
b. Nederste højre hjørne:
Reserveres til Østjyllands brandvæsens godkendelsespåtegning.

11. Gyldighed
Ingen plan er gyldig uden Østjyllands Brandvæsens godkendelse og godkendelsesmærkat.
Godkendelsesmærkatet kræver 4x10cm fri plads.
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