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Undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger mv.

På baggrund af branden i Farsøhthus Plejecenter den 3. august 2018
udsendte transport-, bygnings- og boligministeren den 24. september
2018 vedlagte brev til landets kommuner. I brevet opfordres kommunerne til at sikre sig, ”at brandsikkerheden er i orden i de bygninger –
kommunale som private – hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, der ikke
kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand”.
Det fremgår også af brevet, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal
”igangsætte en undersøgelse, som skal samle viden om bygningernes
brandsikkerhed. Undersøgelsen foretages på baggrund af kommunernes gennemgang af brandsikkerheden i de relevante bygninger.”
Undersøgelsens omfang og gennemførelse
Undersøgelsen vil blive gennemført i to faser.
Den første fase igangsættes hermed, og består i indsamling af viden
om brandsikkerheden i de ældre- og plejeboliger, boliger til personer
med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser, som kommunerne
visiterer borgere til. Den første fase forventes afsluttet i år.
Den anden fase forventes at blive igangsat, når den første fase er
gennemført. Denne fase består i indsamling af viden om brandsikkerheden i de vuggestuer, daginstitutioner og lignende bygninger eller
bygningsafsnit, som kommunerne godkender eller visiterer borgere til.

Gennemførelse af undersøgelse
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bedt NIRAS A/S om at stå for
gennemførelsen af denne første fase af undersøgelsen, herunder kontakten til landets kommuner for indsamling af oplysninger om brandsikkerheden i de nævnte bygninger.
For at ensrette den viden, der indsamles fra kommunerne, er der udarbejdet vedlagte spørgeskema, som kommunen bedes udfylde for
hver af de, der er omfattet af denne første fase af undersøgelsen.
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Endvidere er der vedlagt en beskrivelse af hensynet bag de relevante
krav i bygningsreglementet, der er gældende i dag og en oversigt
over, hvornår de relevante brandkrav for denne type bygninger trådte
i kraft i bygningsreglementet. Oversigten oplister brandkravene siden
ikrafttrædelsen af BR72.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opfordrer alle kommuner til at deltage i undersøgelsen og fremsende den efterspurgte viden til NIRAS
senest mandag den 19. november 2018.

Evt. spørgsmål til selve undersøgelsen skal rettes til Kasper Dybdal
Terney Hansen i NIRAS enten via E-mail: kdth@niras.dk eller via tlf.:
2761 3956.

Med venlig hilsen

Christian Vesterager,
Kontorchef
Center for byggeri og bolig
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