Krav til sikkerhedsbelysning i h. t. Bygningsreglementet BR10
BR10, 5.4 Brandtekniske installationer stk. 1 og 2:
Flugtvejsbelysning er belyste, gennemlyste eller fluorescerende (selvlysende) flugtvejsskilte ved udgangsdøre i
flugtveje. Flugtvejsbelysning omfatter også belysning af gulvarealer i flugtveje og i store lokaler. Selvlysende
skilte kan kun anvendes, hvor der er sikret lys til den nødvendige opladning.
-Panikbelysning er den del af en nødbelysning, som skal tjene til at undgå panik og give en belysning, der giver
personer mulighed for at nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej.
Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid.

Anvendelseskategori 1
omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i
sikkerhed.

Garageanlæg i anvendelseskategori 1 skal udføres med flugtvejsbelysning og slangevinder, hvis etagearealet er større end 600 m²,
og tillige med panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000
m².

***********
Kontorer, industri- og lagerbygninger, jordbrugserhvervets avls- og
driftsbygninger, garager, carporte og udhuse, teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt visse garageanlæg i én
eller i flere etager.

Anvendelseskategori 2
omfatter bygningsafsnit til dagophold med få personer pr. rum, hvor
de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til
ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Bygningsafsnit beregnet til mere end 150 personer i anvendelseskategori 2 skal udføres med slangevinder og flugtvejs- og panikbelysning. Flugtvejene kan udføres uden flugtvejs- og panikbelysning,
hvis alle opholdsrum har direkte adgang til terræn i det fri.

***********
Undervisningsrum, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre
og andre lignende rum beregnet til højst 50 personer. Hvert rum
udgør en brandmæssig enhed.

Anvendelseskategori 3
omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de
personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis
har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved
egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

***********
Butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer,
selskabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre, møderum,
koncertsale, udstillingslokaler og andre lignende rum beregnet til
mere end 50 personer.

Anvendelseskategori 4

Garageanlæg i anvendelseskategori 3 skal udføres med flugtvejsbelysning, hvis etagearealet er større end 600 m², og tillige med
panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m².

***********
Flugtveje, der tilsammen er beregnet til mere end 150 personer i
anvendelseskategori 3, og opholdsrum til mere end 150 personer i
anvendelseskategori 3, skal udføres med flugtvejs- og panikbelysning.
I bygningsafsnit, hvor alle opholdsrum har dør til terræn i det fri, og
der ikke er opholdsrum beregnet til mere end 150 personer, kan
flugtvejs- og panikbelysning udelades.

Ingen krav til flugtvejs- og panikbelysning.

omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

***********
Etageboliger, ungdomsboliger samt enfamiliehuse, dobbelthuse,
rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og sommerhuse.

Anvendelseskategori 5
omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke har kendskab til bygningsafsnittets
flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

***********

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med tilhørende flugtveje
skal udføres med flugtvejs- og panikbelysning, hvis bygningsafsnittet har et samlet etageareal større end 1.000 m².
.
Hvis alle soverum har dør direkte til terræn i det fri kan flugtvejs- og
panikbelysning udelades.

Hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater.

Anvendelseskategori 6
omfatter bygningsafsnit til dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke er
i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 skal udføres med flugtvejsog panikbelysning i flugtveje, hvis bygningsafsnittet har et etageareal større end 1.000 m².

***********
Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem,
fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver.

Ret til ændringer uden forudgående meddelelse forbeholdes

