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Teknisk udvalg for danske retningslinjer vedr. 
brandalarmanlæg 

 
Kommissorium:  Det tekniske udvalg udarbejder relevante nye retningslinjer, reviderer 

eksisterende retningslinjer og behandler spørgsmål vedrørende 
fortolkning af retningslinjer og forskrifter. 

 
Sammensætning: Følgende har udpeget medlemmer af udvalget:  

- Sikkerhedsbranchen, ved Allan Reinert og Berit Johnsen 
- Tekniq, ved Mads Risgaard Knudsen og Henrik Vangstrup 
- FRI, ved Bo Albin Hansen og Per Bjørnholdt 
- DBI, Kim Kragh Jespersen 
  
Ved behandling af de enkelte retningslinjer kan deltagerne udpege et 
medlem med indsigt i den specifikke anlægstype.  
 

Grundlag: Følgende anlægsretningslinjer og forskrifter er underlagt det Tekniske 
udvalg: 
• DBI retningslinje 232 automatiske brandalarmanlæg 
• DBI retningslinje 007 orienteringsplaner 
• DBI retningslinje 231 automatiske branddørlukningsanlæg 
• Forskrift 253 automatiske rumslukningsanlæg 
• DBI retningslinje 006 sammenkoblede brandsikringsanlæg 
• DBI retningslinje 024 varslingsanlæg 
• Relevante dele af 005 
 

Møder: Møder i forbindelse med udarbejdelse eller revision af retningslinjer 
aftales ad hoc.  
Udvalget mødes mindst 2 gange om året for behandling af evt. 
tolknings-spørgsmål.  
Møderne forventes afholdt i marts/april samt i september/oktober. 
Tolkningsspørgsmål bedes fremsendt til sekretariatet senest 3 uger før 
mødet. 
 
Teknisk udvalg kan på eget initiativ nedsætte ad hoc-udvalg til løsning 
af specifikke opgaver.  
 

Dagsorden: 1) Godkendelse af seneste beslutningsreferat 
 2) Behandling af fortolkningsspørgsmål  

3) Behandling af nye retningslinjer / arbejdsområder 
4) Fastsættelse af næste møde(r) 
5) Evt. 
 

Høringsparter: Ved nye udgivelser af retningslinjer, fremsender Sekretariatet 
høringsudgaver til:  
 
- Sikkerhedsbranchen 
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- TEKNIQ 
- Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
- Forsikring og Pension 
- Danske Beredskaber 
- Beredskabsstyrelsen 
- Dansk Brandsikrings Forening 
- Dansk Byggeri 
- Dansk Industri 
- Trafik- og Byggestyrelsen 
- Dansk Bygningsinspektørforening, 
- RMG-Inspektion 
- DBI 
 
Organisationerne fremsender høringsudgaver til egne relevante 
medlemmer/ansatte 

 
Udgivelse: Efter behandling af indkomne høringssvar i det tekniske udvalg, 

fremsendes nye eller reviderede retningslinjer og forskrifter til DBI´s 
forlag. Retningslinjerne udgives af DBI’s forlag der også har 
ophavsretten til retningslinjerne. 

  
 
Revision: Rettelser og tolkninger der er vedtaget i udvalget, offentliggøres og 

fastholdes på DBIs hjemmeside. Ved rettelser fra det tekniske udvalg 
skal disse anvendes efter en 6 måneders overgangsperiode, medmindre 
andet er angivet.  

 
  
Revisionsdato: 2018.08.29  
 
 
 
 
 


