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Høring vedrørende periode for udfasning af referencer i bygningsreglementets vejledninger til hidtidige nationale danske klassificeringer for
brandmodstandsevne
Baseret på at de nationale standarder vedrørende brandmæssig klassificering af
byggevarers brandmodstandsevne over en længere periode er blevet udskiftet
med klassificering efter de fælleseuropæiske harmoniserede standarder, ønsker
Bolig- og planstyrelsen fremadrettet, at udelade referencer til tidligere nationale
danske klassificeringer af brandmodstandsevne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Det vil betyde, at byggevarer, som er klassificeret efter
de hidtidige nationale standarder ikke direkte vil kunne anvendes f.eks. i forbindelse med de præ-accepterede løsninger.
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I praksis drejer det sig om følgende klassifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BS-bygningsdel 120
BS-bygningsdel 60
BD-bygningsdel 60
BD-bygningsdel 30
F-bygningsdel 30
BS-dør 60
BD-dør 60
BD-dør 30
BD-dør 30-M
F-dør 60
F-dør 30
Selvlukkende røgtæt dør

Da de hidtidige danske standarder og de harmoniserede europæiske standarder
ikke på alle punkter er ens, vil ændringen også betyde, at der fremadrettet ikke
vil være to parallelsystemer.
Tillige ønsker Dansk Standard, at ophæve følgende nationale standarder for klassifikation og prøvning af brandmodstandsevne:
•
•
•

DS 1051.1:1979 Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand,
DS1051.2: 1980 Brandprøvning. Modstandsevne mod brand.
Døre,
DS 1052.1:1985 Brandteknisk klassifikation. Bygningsdele eksklusive døre. Modstandsevne mod brand og
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•

DS1052.2: 1985. Brandteknisk klassifikation. Døre. Modstandsevne mod brand

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har til styrelsen oplyst, at byggevareres
brandmodstandevne i praksis ikke længere klassificeres efter de danske standarder, men at der dog er produkter på markedet, der fortsat sælges baseret på klassificeringer på baggrund af de hidtidige danske standarder.
Det er uvist, i hvor høj grad de nationale danske klassifikationer fortsat benyttes
og til hvilke formål. Derfor denne forespørgsel til branchen om hvorvidt der fortsat benyttes klassificeringer efter disse standarder, og i givet fald om de over en
årrække kan udfases, og dermed ikke længere refereres til i bygningsreglementets
vejledninger.
Bolig- og Planstyrelsen vil derfor med denne skrivelse bede om en tilbagemelding fra brancheorganisationerne om, hvorvidt branchen ser at de hidtidige klassifikationer anvendes og i givet fald hvor lang en udfasningsperiode, som er nødvendig.
Bolig- og planstyrelsen, vil bede branchen om en tilbagemelding senest 30. juni
2021.
Eventuelle spørgsmål til denne henvendelse kan rettes til:
Chefkonsulent Alex Jakobsen
Bolig- og Planstyrelsen
Tlf.: +45 41 78 02 08
Mail alja@tbst.dk

