
Er du klar over, at den passive brandsikring er en 
vigtig forudsætning for sygehusets akkreditering?

Alle danske sygehuse, offentlige som 
private, er som bekendt netop nu ved at 
implementere det første nationale kvali-
tetsudviklingssystem, Den Danske Kvali-
tetsmodel, som indeholder 104 akkredite-
ringsstandarder for god kvalitet.

Et af de forhold, der medgår i akkredi-
teringsstandarderne er anvendelsen af 
drifts- og vedligeholdelsesplaner, der bl.a. 
omfatter brand, med det formål at sikre 
bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter 
samt opfylde de daglige brugeres behov for 
sikkerhed, tilgængelighed og funktionalitet.

Ud over selve akkrediteringsstandarderne 
er der økonomisk og driftsmæssig sund 
fornuft i at få etableret et system for lø-

bende sikring og kontrol af den passive 
brandsikring, da defekte brandtætninger 
kan medføre betydelige røgskader i det 
følsomme undersøgelses-, OP- og analy-
seudstyr.

Det er nemt at få lovliggjort den
passive brandsikring
Imprex Brandsikring er i dag en af Dan-
marks absolut førende virksomheder inden 
for professionel passiv brandsikring af byg-
ninger.

Vi har i dag serviceaftaler med en lang ræk-
ke store virksomheder, hvor vi med aftalte 
mellemrum gennemgår bygningerne og 
sørger for, at den passive brandsikring til 
stadighed lever op til lovgivningens krav. 

Alle lukninger registreres herefter i et on-
line system, som virksomhederne selv har 
direkte adgang til. Ud over at sikre menne-
skeliv og værdier, har disse serviceaftaler 
vist sig at være en stor drifts- og vedlige-
holdelsesmæssig, økonomisk fordel for de 
pågældende virksomheder.

I denne folder kan du læse mere om Im-
prex Brandsikring, og hvordan vi sikrer, at 
den passive brandsikring på sygehuset al-
tid er korrekt udført og til enhver tid lever 
op til lovgivningens og akkrediteringsstan-
dardernes krav.



Når du samarbejder med Imprex, samar-
bejder du med en uvildig ekspert. Derved 
opnår du en meget væsentlig fordel: 100% 
neutral rådgivning, når det gælder valg af 
materialer og produkter til den endelige 
løsning.

Det betyder i al sin enkelthed, at vi er i 
stand til at skræddersy den optimale løs-
ning til hvert enkelt projekt og bygningsdel 
– både hvad angår pris, teknisk udførelse 
og rent sikkerhedsmæssigt.

”Hos Hamlet er det en klar målsætning, 
at vi skal være det førende hospital i Dan-
mark, når det glæder kvalitet af patientbe-
handling.

At det indbefatter den lægefaglige og 
behandlingsmæssige kvalitet er en selv-
følge. Men det gælder også vores øvrige 
performance såsom f.eks. kommunika-
tion, patientvejledning, tilrettelægning af 
arbejdsrutiner og produktionsgange samt 
patientsikkerhed.

Derudover ejer vi selv vores bygninger og 
bl.a. undersøgelses-, operations- og ana-
lyseudstyr repræsenterer en høj økono-
misk og driftsmæssig værdi, hvilket også 
gør passiv brandsikring til en strategisk 
beslutning.

Endelig er det vigtigt ifm. vores forestående 
akkreditering, at bygningens brandsikker-
hed er i top.

Vi ved, at mange hospitaler og sygehuse 
som følge af bl.a. en stram økonomi og 

I al sin enkelthed er passiv brandsikring 
er spørgsmål om sikkerhed. Sikkerhed for 
økonomiske værdier og sikkerhed for men-
neskeliv.

En effektiv passiv brandsikring er forud-
sætningen for, at aktive brandsikringssy-
stemer som f.eks. sprinkleranlæg, fungerer 
efter hensigten.

Faktum er, at en ikke korrekt udført lukning 
meget vel kan betyde, at der kommer eks-
tra luft og dermed ilt ind i lokalet, hvorved 
sprinklersystemet reelt underdimensione-
res og således ikke virker efter hensigten.

manglende lovgivningsmæssig bevå-
genhed ikke prioriterer kravene til passiv 
brandsikring specielt højt. Det finder vi 
ikke er acceptabelt. Vores holdning er, at 
der ikke må kunne sættes en finger på vo-
res patienters sikkerhed!

Gladsaxe brandchef var med fra 
starten
Vi overtog bygningerne, da Danmarks Ra-
dio flyttede ud til DR Byen på Amager, og vi 
valgte fra starten af ombygningsprojektet 
at tilknytte brandchefen i Gladsaxe for at 
opnå den bedst mulige sikkerhed i bygnin-
gerne.

I vores løbende planlægning af brandsik-
kerheden har vi særligt fokus på samspil-
let mellem de aktive og passive systemer. 
Vi ved, at brister i den passive brandsikring 
meget vel kan betyde, at de aktive syste-
mer ikke fungerer efter hensigten. Derfor 
er det meget vigtigt for os, at den passive 
brandsikring udføres bedst muligt og at 
kontrol og tilsyn udføres regelmæssigt og 
systematisk.

En løbende strategisk prioritering
Det er vores holdning, at passiv brandsik-
ring er en væsentlig strategisk prioritering, 
som der ikke skal gås på kompromis med.

Vi har helt grundlæggende valgt at følge de 
skærpede regler, der gælder for hotelbran-
chen. Det betyder også, at vi har beslut-
tet, at selvsluk systemerne er overdispo-
nerede i forhold til det, som lovgivningen 
kræver. Alle flugtveje er tydeligt markeret 
og lukninger udføres kun af firmaer, der er 
specialiserede i at udføre brandtætnings-
arbejde.

Endvidere arbejder vi i øjeblikket på et 
e-learningsmodul for medarbejderuddan-
nelse, der også indbefatter brand og eva-
kueringsplaner ligesom processen med 
udvikling af nye beredskabsplaner er i fuld 
gang.”

Kasper Færk, Privathospitalet Hamlet

Vores uvildighed
er din fordel

”Patienterne har krav på den bedste behandling
– det indbefatter også den bedste sikkerhed”

Et basalt spørgsmål om sikkerhed

Kasper Færk er ansvarlig for den passive 
brandsikring på Privathospitalet Hamlet.

Mangelfuld passiv brandsikring kan koste 
store værdier og i værste fald menneskeliv. 
Imprex Brandsikring er din sikkerhed for, at 
den passive brandsikring er udført på bedst 
mulige vis.



Bygningsreglementet stiller krav om, at en 
brand i en bygning skal begrænses i sit om-
fang. I praksis sker det ved, at bygningen 
opdeles i brandsektioner, og brandsektio-
nerne igen kan være underopdelt i brand-
celler.

Brandtætninger benyttes alle de steder, 
hvor disse afgrænsende vægge, lofter og 
gulve bliver gennembrudt, for eksempel 
for at tillade el-installationer eller ventila-
tionskanaler at passere.

Vores mangeårige erfaring med brandsik-
ring af bygninger har ført til, at vi har ud-
viklet og til stadighed efterlever vores helt 

egen systematik til efterkontrol og luk-
ningsregistreringer. Vi opfatter luknings-
registreringerne som brandsikkerhedens 
”Bibel”, når det gælder varig sikring af byg-
ningens brandperformance.

Helhedssyn på kvalitet
 Når vi taler om kvalitet, mener vi totalkva-
litet. Det er således ikke nok for os at udfø-
re en teknisk opgave professionelt korrekt. 
Det er vores klare målsætning, at vi i alle 
led skal skabe en merværdi for vores kun-
der – lige fra projektering og rådgivning til 
valg af løsning, teknisk udførelse, registre-
ring og opfølgning samt kommunikation 
og information.

Lovgivningen siger, at den passive brand-
sikring i en bygning til stadighed skal være 
intakt og vedligeholdt. Dette er imidlertid 
meget sjældent tilfældet.

Vi tilbyder derfor skræddersyede drifts- og 
vedligeholdelsesaftaler, hvor vi gennem 
tilsyn, kontrol og udbedringer løbende 
sikrer, at den passive brandsikring lever op 
til kravene. Alle lukninger og udbedringer 
registreres og rapporteres, så bygningsejer 
og driftsherre altid har det totale overblik 
og den nødvendige dokumentation.

Løbende sikring og kontrol
af den eksisterende passive brandsikring

Efterkontrol og komplette lukningsregistreringer
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En holdning til brandsikre bygninger


