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Anvisningens anvendelsesområder

Denne anvisning er skrevet for at 
give arkitekter, ingeniører, stude-
rende samt øvrige projekterende et 
overblik over de forhold, der er af-
gørende ved brand- og lydisolering i 
henhold til BR 2015.

Anvisningen beskæftiger sig med 
traditionelt udformet byggeri, dvs. 
bygninger der er delt op i mindre 
brandmæssige enheder (brand celler 
og brandsektioner), og hvor der er 
udlagt beskyttede flugtvejsgange 
og -trapper.

Brandkravene kan enten opfyldes 
gennem brug af traditionelle løs-
ninger eller brandteknisk dimen-
sionering (behandles ikke i denne 
anvisning).

Anvisningen indeholder en omfat-
tende samling af brand- og lydkon-
struktioner. 
Udover anvisningens mange rele-
vante konstruktioner, har vi også 
medtaget lovkrav og tolkninger af 
brand- og lydkrav. Det betyder, at 
du kan få svar på langt de fleste 
brand- og lydtekniske spørgsmål 
ved renovering og nybygning.

Anvisningen kombinerer samtidig 
konstruktionskravene til brand- og 
lydisolering. Brand- og lydkrav 
optræder nemlig oftest i samme 
konstruktion, og det kan derfor være 
nødvendigt at vurdere disse forhold 
samlet.

Alle konstruktionerne i anvisningen 
er dokumenterede, idet de er prø-
vet, klassificeret eller på anden vis 
godkendt. Ved en konkret byggesag 
refereres derfor blot til ISOVER’s An-
visning i brand- og lydisolering eller 
evt. pågældende producent/kilde.

Anvisningen er opbygget i 4 hovedområder: 
  
•  Del 1 – Brand
• Del 2 – Lyd
•  Del 3 – Enfamiliehuse
•  Del 4 –Konstruktioner
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Bygningskonstruktioner skal pro-
jekteres under hensyntagen til de 
påvirkninger, de udsættes for, fx last, 
brand, støj, fugt og temperaturfor-
skelle.

Krav til konstruktioners brandmod-
standsevne og krav til deres lyd-
reduktion og trinlydsdæmpning er 
ofte sammenfaldende, og knyttet til 
boligadskillelser eller anden form for 
ruminddeling i større bygninger.

For at opnå det optimale projekte-
ringsgrundlag skal de brandtekniske 
funktionskrav sammenholdes med 
de lydtekniske krav, som det er gjort 
i denne anvisning.
 
I konstruktionssamlingen bagerst i 
anvisningen er der vist eksempler på 
typiske bygningskonstruktioner, som 
opfylder begge funktionskrav.

Funktionsbaserede brandkrav
Bygningsreglementets krav til 
brandsikring af bygninger er funkti-
onsbaserede. Det vil sige, at der er 
specificeret et sikkerhedsniveau, der 
skal opnås; men ikke hvordan det 
skal tilvejebringes.

Hensigten med funktionsbaserede 
brandkrav er at opretholdes brand-
sikkerheden i byggeriet, samtidigt 
med at der opnås stor frihed i for-
hold til udformning og indretning af 
bygningen.  

Bygningsreglementet stiller funkti-
onskrav til de elementer, der indgår i 
brandsikringen af en bygning:
Flugtveje og redningsforhold
Konstruktive forhold
Brand- og røgspredning
Brandtekniske installationer
Redningsberedskabets indsatsmu-
ligheder

De specifikke krav vil afhænge af 
bygningens anvendelseskategori og 
dens højde

Anvendelseskategorierne define-
res ud fra, om bygningen bruges til 
natophold, om der normalt vil være 
mange eller få personer tilstede, 

om brugerne kender bygningen 
og flugtvejene, samt deres evne til 
at bringe sig i sikkerhed ved egen 
hjælp.
”Information om brandteknisk di-
mensionering” 2004, udgivet af Er-
hvervs- og Boligstyrelsen er en vej-
ledning, der beskriver, hvordan den 
brandtekniske dimensionering kan 
udføres for utraditionelt udformede 
bygninger, meget store bygninger 
og andre bygninger med særlige ud-
fordringer i forhold til brandsikring. 
Dimensionering i henhold til denne 
metode skal suppleres med relevan-
te beregninger og dokumentation.

”Eksempelsamlingen om brand-
sikring af byggeri, 2012.” Udgivet 
af Trafik- og Byggestyrelsen, inde-
holder eksempler på, hvordan de 
funktionsbaserede brandkrav, uden 
yderlige dokumentation, kan opfyl-
des i mere traditionelt byggeri.

Lydkrav
Lydkravene i bygningsreglementet 
er ligeledes formuleret som funkti-
onskrav, afhængige af bygningens 
anvendelse. 
For boliger opereres der med fire 
lydklasser A, B, C og D i henhold til 
DS490. For boliger og andre typer 
bygninger beregnet på natophold er 
kravet ved nybyggeri overholdelse 
af lydklasse C.

For undervisningsbygninger og 
lignende, er kravene beskrevet i SBI 
Anvisning 218.

For kontorbygninger og for hospita-
ler og tilsvarende bygningstyper er 
der ikke formuleret et lovkrav, men 
der stilles forslag til projekterings-
værdier baseret på vejledninger om 
lydbestemmelser i Norske og Sven-
ske anvisninger.

Lovkrav og anbefalinger er samlet i 
dokumentet: Vejledning om lydbe-
stemmelser i bygningsreglement 
2010 (akustisk indeklima) Udført for 
Energistyrelsen af DELTA

Brand og lyd 
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3
Del 3 – særligt for 
enfamiliehuse

Afsnittet omhandler de brandmæssige krav til enfamilie-
huse i anvendelseskategori 4 og indeholder:

 Oversigtstegning med konstruktions- og overfladekrav til enfamilie  
 huse med en eller to etager og med eller uden kælder samt brand-  
 mæssige krav ved integrerede carporte og stråtag

 Brand- og røgspredning i forhold til bygninger på samme grund og   
 bygninger på anden grund, illustreret ved principskitser og tekst
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Brandmodstandskrav til enfamilieshuse

Særligt for enfamiliehuse 

Herunder huse med en bolig til helårsbeboelse (enfamiliehuse, stuehuse), sommerhuse, campinghytter, sekundære 
bygninger (carporte, redskabskuer mv.) i forbindelse med boligen, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lig-
nende.  
Helårsbeboelse (en bolig) – helt eller delvist sammenbygget med etageboliger, erhvervsbebyggelser eller instituti-
oner.
Indrettes en helårsbeboelse som ældreboliger skal kravene i anvendelseskategori 6 overholdes, se ark 5 side 12 
samt ark 10 side 17.

Principsnit med brandmodstandskrav (anvendelseskategori 4)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 5a

Fig. 1 1 etage med gitterspær (uudnytteligt tagrum) 

Fig. 2 1 etage med gitterspær (uudnytteligt tagrum) og kælder 

Fig. 3 2 etager med gitterspær (uudnytteligt tagrum) 

Fig. 4 2 etager med gitterspær (uudnytteligt tagrum) og kælder 

Fig. 5 og 5a Adskillelse af integreret garage, carport og udhus 

Fig. 6 2 etage, hanebåndskonstruktion, skunk (udnyttelig tagetage) 

Fig. 7 og 7a 2 etage med stråtag, hanebåndskonstruktion, skunk  

 (udnyttelig tagetage) 

Fig. 8 og 8a 2 etage, hanebåndsknstruktion, skunk (udnyttelig tagetage)   

 Isog kælder 

Fig. 9 Built-up konstruktion 

Fig. 10 Built-up konstruktion med hældning 

 

* Uden på ydervægge kan anbringes en regnskærm med bagvedliggende hulrum. Selve 

ydervæggen afsluttes med beklædning K1 10 B-1, d0 (klasse 1 beklædning). Regnskærmen 

inklusive ophængningssystemet udføres af materiale klasse D-s2,d2 (klasse B materiale).

REI 60 

R 60 

REI 30 

R 30 

EI 30 

K
1 
10 D-s2,d2 + 50 mm isolering D-s2,d2 [klasse 2 beklædning + 50 

mm isolering klasse B materiale] 

K
1
 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller overflade D-s2,d2 (klasse B 

materiale)*
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Brandmodstandskrav til enfamilieshuse

Fig. 6

Fig. 7
Fig. 7a

Fig. 8aFig. 8

Fig. 9 Fig. 10
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Afstandskrav

Definition af fritliggende enfamiliehuse

BRoof  BRoof  

BA

> 5,0 m = fritliggende  

min. 20 m

min. 12 m

Strå
tag

 

B Roof

 

Strå
tag  

Særligt ved stråtag
En af årsagerne til brandspredning til nabobebyggelse kan 
være flyveild, som er en reel risiko for brandspredning i for-
bindelse med stråtage. For at bygninger med tagdækning 
ringere end klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning], fx 
stråtage, kan betegnes som 
fritliggende, skal nedenstående afstandskrav 
til bygninger på samme 
grund overholdes.

Generelt
I brandmæssig henseende betragtes enfamiliehuse som frit-
liggende, når der er mindst 5,0 m mellem dem og begge 
bygninger udføres med tagdækning klasse B

ROOF
 (t2) [klasse 

T tagdækning]. Er der mindre end 5,0 m mellem enfamilie-
huse betragtes bygningerne som én.

BA

< 5,0 m  

BA

2,
5 

m

< 135 º

Indbyrdes afstand mindre end 2,5 m og vinkel mel-
lem 
bygningerne mindre end 135° 
For bygninger (A) og (B), der ligger nærmere hinanden end 
2,5 m og danner en vinkel, der er mindre end 135, anses 
funktionskravet opfyldt, når de dele af væggene, der er i en 
afstand fra den anden bygning på op til 2,5 m, mindst udfø-
res som bygningsdel klasse EI 60 [BD-60] for at sikre mod 
vinkelsmitte.

Indbyrdes afstand mindre end 5 meter
For enfamiliehuse, der er sammenbyggede eller ligger i min-
dre indbyrdes afstand end 5 m, for så vidt bygningerne (A) 
og (B) ligger umiddelbart over for hinanden eller er helt 
sammenbyggede, anses funktionskravet opfyldt, når de ad-
skilles med mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-60]. Kra-

vet gælder begge bygninger og skal forhindre vinkelsmitte.

Sammenbyggede enfamiliehuse – vandret brandspredning
Bygningerne bør adskilles brandmæssigt på en sådan måde, at adskillelsen svarer til den brandmæssige adskillel-
se, som opnås i forbindelse med tilsvarende bygninger, der er placeret for tæt på skel på udmatrikulerede grunde.

Brand- og røgspredning – enfamiliehuse

B

A

2,
5 

m

Indbyrdes afstand mindre end 2,5 meter og forskudt 
indbyrdes placering
For så vidt bygningerne (A) og (B) ligger forskudt i forhold 
til hinand-en, og afstanden mellem bygningerne er mindre 
end 2,5 m, anses funktionskravet opfyldt når de dele af 
væggene, der er i en afstand fra den anden bygning på op 
til 2,5 m, mindst udføres som bygningsdel klasse EI 60 [BD-

60] for at sikre mod vinkelsmitte.
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Afstandskrav

Placering i forhold til skel

Placering nærmere skel end 2,5 meter
For enfamiliehuse anses funktionskravet opfyldt for så vidt 
bygningen ligger nærmere naboskel eller stimidte end 2,5 m, 
når ydervæggen udføres mindst som bygningsdel klasse EI 60 
[BD-60] og slutter tæt til den yderste tagdækning.

Skel/Stimidte
2,5 m

Ved integrerede carporte, garager, udhuse og lign. kan den brandmæssige adskillelse udføres mod skel eller i boligen. 
Udføres adskillelsen i boligen, bør arealet af den integrerede carport, garage, udhus og lign. ikke overstige 50 m2.

Enten Skel/Stimidte

< 2,5 m  

Eller
Skel/Stimidte

< 2,5 m  

Bygninger med tagdækning der ikke opfylder kravene til 
tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning], fx 
bygninger med stråtag, skal placeres i en afstand af mindst 
10,0 m fra naboskel, vej- og stimidte.

Stråtag
10,0 m

Skel/stimidte/vejmidte

Overfladetype Afstandskrav til vej/sti

Vægbeklædning

Vægbeklædning K
1
 10 D-

s2,d2 [klasse 2 beklædning] 
eller ydervæg med overflade 
D-s2,d2 [klasse B materiale]

Gælder uanset afstand til 
skel

Tagdækning

Tagdækninger som er 
mindst BROOF (t2) [klasse T 
tagdækning]

Gælder uanset afstand til 
skel

Tagdækninger som ikke er 
mindst BROOF (t2) [klasse T 
tagdækning]

Mindst 10,0 m

Redningsberedskabets indsatsmulighed 

For enfamiliehuse anses funktionskravet opfyldt når 
der er befæstet vej i mindst 2,8 m bredde, så red-
ningsberedskabet kan køre frem med slukningsma-
teriel til højst 40,0 m fra hvert hus.

Integrerede carporte nærmere skel end 2,5 meter

Afstand ved stråtag

Krav til udvendige overflader
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Afstandskrav

Brand- og røgspredning – mindre/sekundære bygninger

Omhandler bygninger som garager, carporte, udhuse m.m. der opføres i tilknytning til enfamiliehuse. Bygningerne 
hører under anvendelseskategori 1. I nærværende anvisning behandles sekundære/mindre bygninger under 50 m2. 
For bygninger over 50 m2 henvises til DBI, Brandsikring af småhuse.

C

C = én bygning

U

Carport
Udhus

U +

< 2,5 m

To mindre/sekundære bygninger (U) og (C), der ligger med 

en indbyrdes afstand på mindre end 2,5 m betragtes i brand-

mæssig henseende som sammenbyggede og betragtes som 

én bygning med et samlet areal.

Krav til tagdækninger for bygninger i tilknytning til enfamiliehuse

For garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i 

tilknytning til enfamiliehuse anses funktionskravet opfyldt, når 

de udføres med tagdækning BROOF (t2) [klasse T tagdæk-

ning] eller med transparente tag-elementer af E-d2 materiale.

Bygninger(B) med tagdækning, som ikke er tagdækning 

BROOF(t2) [klasse T-tagdækning] eller transparente tag-ele-

menter af E-d2  

materiale, fx stråtage, holdes i en afstand af 10 m fra naboskel, 

vej- og stimidte samt andre bygninger(A) på samme grund.

B

A

Skel

Vej/stimidte

min.10 m min. 10 m

min. 10 m

Definition af sammenbyggede mindre bygninger
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Afstandskrav

Skel

L1 + L2 = max 12 m

Carport
Udhus

> 2,5 m

2,5 m

Punkt B
1.   De sider, der vender mod skel, har ikke større samlet længde end 12,0 m. 
2.  Anbringes en bygning i et hjørne af grunden, medregnes kun den længste side. Vender bygningen mod to naboskel, 
 medregnes kun den længste side.
3.   Udhæng udover 0,5 m medregnes til bygningens længde. 

4.  Længden af en carport måles 0,5 m inden for tagfladens begrænsning. 

Længste side, L2, medregnes

L1

L2

2,0 m

2,0 m

1 2

0,5 m

Medregnes Carport længde 

0,5 m

0,5 m

3 4

+

C

A

Skel

C = < 50 m2

U

Carport
Udhus

U

> 2,5 m

2,5 m

Sekundære/mindre bygninger mod ét skel 

Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse og lign. i forbindelse med ét af skellene kan placeres nær-
mere enfamiliehuset end 2,5 m – eventuelt sammenbygges – uden særlige brandmæssige foranstaltninger imod 
skel.  Dog skal betingelserne i punkterne a-d være opfyldt.

Punkt A 
Det samlede areal af de bygninger, der ligger i eller nær-
mere skel end 2,5 m er mindre end 50,0 m2.
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Afstandskrav

Max. 2,5 m

<  2,5 m

Skel

Punkt C
Ingen del af bygningens ydervægge eller tag er inden for 
en afstand af 2,5 m fra skel højere end 2,5 m over terræn el-

ler det for bygningen fastsatte niveauplan.

Skel

Punkt D
Ingen vinduer mod skel.

Hoved regel 
I forbindelse med enfamiliehuse anses funktionskravet for garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser m.m. 

der anbringes i skel eller nærmere skel end 2,5 m for opfyldt hvis enten 1 eller 2, som vist nedenfor, opfyldes.

Kravet har til formål at sikre, at der ikke opføres sammenhængende bebyggelse på en grund, uden at bygningerne adskilles 

brandmæssigt.

< 2,5 m > 2,5 m

A

C

U

2,5 m

Udhus

Carport

2,5 m

Skel Skel

AU

< 2,5 m

Skel

2,5 m

Skel

Udhus

2,5 m

B

< 1,0 m

1
Én bygning ((U) eller (C)) holdes min 2,5 m fra andre 

bygninger på grunden.

2
Én bygning ((U) eller (C)) udføres med EI60 [BD-bygningsdel 
60] 

uden åbninger mod skel. 

Garage, carport, udhus, drivhus og overdækket terrasse (U) 

på tegning placeret i ét af skellene eller nærmere end 2,5 m 

fra ét af skellene kan dog placeres nærmere enfamiliehuset 

end 2,5 m – evt. helt sammenbygges - uden særlige brand-

mæssige foranstaltninger mod skel. Dog skal betingelserne 

under ”Sekundære/mindre bygninger mod ét skel” opfyldes.

Er der tale om en garage eller et udhus (C), som sammen-

bygges med eller ligger nærmere end 1,0 m fra enfamiliehuset, 

skal bygningerne dog adskilles fra enfamiliehuset med mindst 

bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Bygningsdelen 

skal føres op i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.

A

C

U
< 2,5 m < 2,5 m

Skel

2,5 m

Skel

Udhus

Carport

2,5 m

Sekundære/mindre bygninger mod flere skel 

Lempelse
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