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Indledning
Den 20. og 21. marts 2013 afholdt Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut to workshops hos 
henholdsvis Gaia Solar A/S i Hvidovre og Fermacell i Gedved. De to workshops blev gennemført 
som en del af udviklingsprojektet ”Brand og byggematerialer” under InnoBYG.

Formålet var at identificere de væsentligste brandtekniske barrierer som virksomheder i den danske 
byggebranche møder i relation til udvikling og anvendelse af nye og innovative byggematerialer.

Til hver workshop var der ca. 20 deltagere, der primært repræsenterede producenter og 
leverandører, men også entreprenører, rådgivere og videninstitutioner var repræsenteret.

I løbet af de to dage arbejdede deltagerne med at udvikle, konkretisere og prioritere idéer til 
indsatsområder, som InnoBYG kan gennemføre i projektperioden. Forslagene rækker dog også ud 
over projektperioden og kan evt. bruges som afsæt for senere udviklingsprojekter.

Nedenfor følger et resumé af deltagernes udsagn og idéer er opsummeret på de følgende sider. 
Udsagnene er ikke et udtryk for hverken InnoBYG’s eller DBI’s holdninger.



Resumé
Der skal SKABES mere viden
• Der er for lidt forskning i Danmark omkring materialers brandtekniske egenskaber. Især 

ved sammensætning af forskellige materialer og alternativ anvendelse af kendte 
materialer.

• Der er for lidt viden om hvor meget resultaterne af en tidligere brandprøvning kan 
anvendes til nye (ændrede) versioner af et produkt.

• Der savnes struktureret indsamling af erfaringer fra byggeprojekter og fra brandhændelser.

• Der mangler værktøjer til dokumentation af sikkerhedsniveauet, når der afviges fra de 
kendte løsninger.



Resumé
Viden skal DELES mere viden
• Der er behov for et videnløft omkring byggematerialers brandtekniske egenskaber og 

omkring det europæiske brandklassifikationssystem. Dette gælder både producenter, 
leverandører, rådgivere, entreprenører og myndigheder.

• Der efterspørges en platform der samler al viden om byggematerialer, herunder praktiske 
eksempler, på tværs af traditionelle brancheskel.

• Der efterspørges flere eksempelsamlinger fra branchefællesskaberne. Her tænkes på 
praktiske eksempler på bygbare løsninger, der tilgodeser alle bygningsfysiske egenskaber.



Emne: Brandprøvning
Udfordringer
Brandprøvninger er omkostningstunge og tidskrævende. Resultatet dækker som regel kun en 
meget begrænset variation af det testede produkt.

Formål
At anvende prøvningsresultater mere dynamisk trække flere informationer ud af prøvningerne. 
Herved kan prøvningsdata anvendes til flere variationer af det samme produkt eller flere 
anvendelser af produktet.

Indsatsområder 
• Modifikation af godkendelser eller klassifikationer, når et produkt benyttes på en lidt  anden 

måde i en konstruktionsopbygning (problemstillingen behandles bl.a. i DBI-projektet FireTools)
• Modificere eksisterende godkendelse på konstruktion ved komponent skifte.
• Behov for metode til at belyse afvigelser fra standarder.
• Værktøj til at afprøve afvigelser.
• Kampagne for uddannelse/udvikling af virksomheder.
• Forskel på EU og DK krav.



Emne: Viden
Udfordringer
Manglende viden om et produkts brandtekniske egenskaber resulterer ofte i forkert anvendelse – på 
bekostning af sikkerhedsniveauet – eller at produktet bliver fravalgt. I mange tilfælde medfører 
usikkerheden en fordyrende ”oversikring”.
Det er svært at gennemskue det samlede sikkerhedsniveau ved sammenbygning af forskellige 
materialer.

Formål
At højne videnniveauet i alle led i byggebranchen, så beslutninger kan træffes på et mere oplyst 
grundlag. Vidensniveauet  kan f.eks. øges gennem formidling af eksisterende viden og/eller gennem 
forskning.

Indsatsområder
• Skab forudsætninger for at kunne læse en byggevares dokumentation.
• Mangel på kurser om bæredygtige materialer.
• Manglende forskning i DK
• Svært at lave benchmark på materialer.



Emne: Viden (fortsat)
Indsatsområder (fortsat)

• Øget viden hos entreprenører, behandling på stedet, industriprojekt.

• Øget viden hos importører, lære af praksis.

• Øget viden hos alle led i branchen.

• Systematisk erfaringsopsamling fra konkrete byggeprojekter + formidling

• Kurser målrettet aktørerne (praktiske løsninger, forstå dokumentationen)

• Initiere udarbejdelse af anvisninger hos branchefællesskaber

• Offentlig platform til videnopsamling og –formidling + visualisering af forskellige 
testmetoder.

• Brandudredning for alle hændelser – hvad gik godt og hvad gik skidt.

• Forskning skal opprioriteres, synliggøres og formidles.



Emne: Sagsbehandling
Udfordringer

• Det er vanskeligt at ”oversætte” produktegenskaber til anvendelse i bygning og konstruktion

• Der mangler fast/ensartet praksis i byggesagsbehandling.

• Tilgængelighed af information. F.eks. ETA/praktisk erfaring med funktionsbaseret brandsikring

Formål

Simplificering og eksemplificering af sagsbehandling i kommuner i forhold til brand.

Indsatsområder

1. Skabelon til etablering af brandteknisk information (IT software)

- Reducere kompleksitet for byggesagsbehandlere.

2. Etablere dialog m. byggesagsbehandlere – afdæk 5-10 udfordringer i relation til brand.

Fokus er på at lette byggesagsbehandlingen for sagsbehandlerne.



Emne: Nye og bedre produkter
Udfordring

Det er meget vanskeligt at kombinere byggematerialer

Formål

• At skabe mulighed for nye produkter uden at slække på brandkrav

• Økonomi – billigere byggevarer

• Lettere sagsbehandling

Indsatsområde

• Forenklet materiale/system oversigt (nye produkter)

• Uddannelse af myndigheder, leverandører og producenter

• Hyppigere opdatering af Eksempelsamlingen (nye materialer/løsninger)

• Producenter skal påvirke brancheorganisationer og slutbrugere



Emne: Standardisering
Udfordring

Fælles dokumentation, samme produkttype inkl. lov og praktiske krav/løsninger

Formål

Spare tid/økonomi og samtidig opnå bedre byggekvalitet

Indsatsområder

• Vejledninger, praktiske løsninger/eksempler iht. Eksempelsamlingen

• Produktneutrale løsninger

• Software der kan reducere omkostningerne til brandprøvning


