9.5 Brandslukningsmateriel
9.5.1
Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder - bortset fra ventilen direkte
ved slangevinden - skal altid være i åben stilling.
9.5.2
Brandslanger skal jævnligt efterses og afprøves. Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af
påhæftet mærkeseddel el.lign. fra den, der har foretaget eftersynet.
Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes.
Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Information nr. 19, "Håndslukningsmateriel", udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
9.6 Brandventilation
Brandventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes, så det er pålideligt i hele
bygningens levetid.
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Ordensregler hvorfor?
Ordensreglerne er uddrag fra ”Tekniske forskrifter for Visse brandfarlige virksomheder, kapitel 9”,
og er udarbejdet for at få en god brandsikkerhed i virksomheder med høj brandbelastning.
I den daglige drift på brandfarlige virksomheder eller virksomheder hvor risikoen for brand opstår
er højere end normalt, kan man ved få og simple forholdsregler formindske risikoen for der opstår brand, eller at formindske skaderne ved en brand.
Ordensreglerne skal betragtes som forhold der som minimum skal være i orden, men virksomhederne kan selv tage yderligere skridt i retning af en bedre sikkerhed ved f.eks. at udarbejde
interne sikkerhedsregler.
Brand & Redning Herning håber med denne folder at udbrede kendskabet til forholdsregler bedre end tidligere til gavn for alle virksomheder.

9.3.2
Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at
dørene lukker tætsluttende i fals.
9.3.3
Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning:
"BRANDDØR - holdes lukket". Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af smelteled eller på anden af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt måde, skal
hver dag lukkes ved arbejdstidens ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller
skiltning: "BRANDDØR - lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand".
Påskrift og skiltning skal udføres som angivet i punkt 1.2.5.
9.3.4

9.1 Almindeligt
9.1.1
Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de for virksomheden gældende ordensregler overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og placeringen af
brandslukningsmateriellet.
9.1.2
Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladning af trucks
må kun ske på steder, der er godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet)
til dette formål.
Dieseldrevne motorkøretøjer kan garageres i lagerafsnit, jf. dog punkt 9.4.1, efter nærmere godkendelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning nr. 21 om indretning og drift af truck i
erhvervsvirksomheder - udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. (DBI)
9.2 Rengøring og lign.
I virksomheden skal der altid holdes rent og ryddeligt, bl.a. ved dagligt at fjerne affald fra
produktionsafsnit m.v.
9.3 Branddøre
9.3.1
Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke
fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler og lign.

Der henvises til Brandteknisk Information nr. 20, "Branddøre i praksis", udsendt af Dansk
Brand- og Sikringsteknisk Institut, og til Brandteknisk Vejledning nr. 26, "Branddøre og porte", som forventes udsendt i 1990 af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
.
9.4 Flugtveje (indtrængningsveje for redningsberedskabet)
9.4.1
Flugtveje (herunder friarealer) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
9.4.2
Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift.
9.4.3
Alle flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af
nøgle eller særligt værktøj.
………………….Fortsættes

