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Forord 

I henhold til afsnit 14.4 og afsnit 16.2.5. i ”Driftsmæssige forskrifter”, har 

Beredskabet udarbejdet følgende retningslinjer for udarbejdelse af :     

Flugtvejs– og pladsfordelingsplaner. 

Normalt vil planer, der er udført efter disse retningslinjer, kunne godkendes. 

Det skal dog bemærkes, at reglerne kan fraviges i det omfang, det af Be-

redskabet skønnes forsvarligt under hensyntagen til det enkelte forhold. 

Flugtvejs– og pladsfordelingsplaner skal udarbejdes efter aftale med, og 

godkendes af Beredskabet. 

Målestoksforholdet 1 : 100.  

Alle flugtvejs– og pladsfordelingsplaner skal udføres i målestoksforholdet 

1 : 100, medmindre andet aftales med Beredskabet. 

Indhold på planen: 

Alle flugtvejs– og pladsfordelingsplaner skal indeholde følgende oplysnin-
ger, som skal være påført tegningen: 

• Skal udføres som oversigtstegning. 

• Alle flugtveje helt til det fri, skal vises på tegningen. 

• Vægge skal fremgå i fuld vægtykkelse. 

• Der skal angives bredde på flugtveje, mål angives i cm. 

• Rumafgrænsende vægge skal trækkes kraftigt op og være i sort. 

• Signaturforklaring skal påføres tegningen. 

• Alle signaturer skal være farvebelagte i lys– og tidsbestandige farver. 

• Unødig tekst udover flugtvejsmål, må ikke forekomme på tegningen. 
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Persontal: 

På alle planer skal følgene oplysninger om persontal angives: 

• Der skal påføres maksimal personbelastning for hvert rum. 

• Der skal påføres et samlet maksimal personbelastning for det angiv-
ne område. 

 

Signatur: 

Følgende signaturer skal anvendes ved udarbejdelsen af planen: 

 

 

 

Symbol Beskrivelse Farve Kommentar 

 Ophængningssted  

(Her står du) 

Blå Anviser hvor planen 

er ophængt. 

 Rumafgrænsende væg Sort Anviser de rumaf-

grænsende vægge. 

 Flugtvejsarmatur Hvid 

Grøn 

Anviser placering af 

flugtvejsarmatur. 

 Flugtvej min. 

1,3 meter bred 

Hvid  

Grøn 

Anviser flugtvejsare-

al, bredde angives. 

 Panikbelysning Hvid    

grøn (sort) 

Angiver placering af 

armatur. 

 Dørslag  Hvid     

sort 

Anviser åbningsret-

ning på døre. 

 Redningsåbning Hvid    

grøn (sort) 

Anviser placering af 

redningsåbning. 

 Røglem Rød      Angiverplacering af RL 
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Symbol Beskrivelse Farve Kommentar 

 Slangevinde Rød      

hvid 

Angiver placering af 

slangevinde. 

 Håndsprøjteba1eri Rød (sort)   

hvid 

Angiver placering af 

håndsprøjteba1eri. 

 Håndildslukker Rød (sort) 

hvid 

Suppleres med: 

K = Kulsyre 

P = Pulver 

V = vand 

 Brandtæppe  Rød  

Hvid 

Angiver placering af 

brandtæppe. 

 Nødåbner 7l skydedøre Grøn (sort) 

hvid 

Angiver placering af 

nødåbner for skyde-

døre i flugtveje. 

 ABA central Hvid     

Rød (sort) 

Angiver placering af 

ABA central. 

 Brandtryk Rød       

hvid 

Angiver placering af 

Brandtryk. 

 Varslingstryk Rød      

hvid 

Angiver placering af 

Varslingstryk. 

 Samlingssted Grøn    

hvid 

Angiver placering af 

a8alt samlingssted. 

 Lydgiver Grøn    Angiver placering af 

ABA 
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Regler for opstilling af stole i rækker: 

For begge opstillinger gælder at, stole i rækker skal fastgøres til gulvet, el-
ler sammenkobles i grupper på min. 4. 

 

Regler for opstilling: 

Regler for opstilling af borde med stole: 

 
Højst 24 stole (siddepladser)  

Bord 

Bord 

M
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00
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m

 

 
Min.  

130 cm  

M
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Højst 24 stole pr. række 
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Højst 12 stole pr. række. Højst 12 stole pr. række. 
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7 

 

 

Regler for opstilling af runde borde: 

 

Når der ønskes anvendt bordopstilling med runde borde, gælder som ud-

gangspunkt de samme principper, det vil sige at mellem 2 stolerygge skal 

der være en afstand på minimum 1 meter (når stolene er i brug) og der må 

højst være en afstand på 6 meter til nærmeste gangareal. 
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Funktionsangivelse: 

Planerne skal indeholde følgende funktionsangivelser: 

• Alle rumfunktioner skal angives. 

• Den viste etage skal angives. 

 

Tekst: 

I nederste venstre nederste hjørne skal angives: 

• Virksomhedens navn 

• Mål 1:100 (eller andet aftalt) 

• Flugtvejs– og pladsfordelingsplan. 

 

 

 

 

 

Nederste højre nederste hjørne skal angives: 

• Skal reserveres til Beredskabets godkendelsespåtegnelse: 

 

 

 

 

VIRKSOMHEDENS NAVN 

MÅL 1 : 100 

FLUGTVEJS– OG PLADSFORDELINGSPLAN 

Midtjysk Brand & Redning, Myndighed og Forebyggelse 

Viborg d.  _____________________________________ 

_____________________________________________ 

 
Godkendende inspektør på sagen 

Eks. Viceberedskabschef Lars Erik Møller Leth 
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Flugtveje: 

Flugtveje skal fremgå som følger: 

• Markeres med krydsskravering. 

• Der skal påføres anvisningspile. 

 

Døre i flugtveje: 

• Dørslag i flugtveje skal vises i 90° - kun døre i flugtveje.  

• Fri flugtvejsbredde i flugtvejsdøre skal angives i cm. 

 

Flugtvejs- og panikbelysning: 

Flugtvejs– og panikbelysning skal være påtegnet planen. 

 

Tryk: 

Tryk skal være lysægte og fremsendes til godkendelse, ved Beredskabet i 

mindst 2 eksemplarer, i u-foldet udgave. 

Planen skal fremsendes til Beredskabet i elektronisk udgave, i PDF format, 

til arkivering. 
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Ophængningssted: 

Ophængningssted skal være markeret på planen og godkendt af            

Beredskabet 

Planen skal være retningsvisende i forhold til ophængningsstedet. 

 

Gyldighed: 

Planen skal for at være gyldig, være påført Beredskabets godkendelse.    

(se side 8) 

 

Opsætning: 

Opsætningen skal udføres i glas og ramme, eller lignende i en højde af 160 

cm. over gulv og må ikke ske sammen med andre opslag. 

Planen skal ophænges på en placering, efter nærmere aftale med Bered-

skabet. 
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Eksempel på Flugtvejs-og pladsfordelingsplan for butik 
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Udarbejdet af  

Midtjysk Brand & Redning 


