
Brandvedtægter 
for indre gangstrøg i Farum Midtpunkt 

 
 

 
Affald 
Affald og byggematerialer mv. af enhver slags må ikke henlægges eller opstilles i indre 
gangstrøg. 
 
 
Barnevogne og klapvogne 
Barnevogne og klapvogne må ikke henstilles i indre gangstrøg, men kan henstilles i aflåst 
cykelrum i blokken. 
 
 
Cykler 
Cykler må ikke henstilles i indre gangstrøg, men skal henstilles i eget pulterrum, i blokkens 
eget, godkendte cykelrum, i godkendte, opsatte cykelstativer ved hjørnet til B-lejlighederne, 
eller i godkendte, opsatte cykelstativer i et af blokkens åbne fællesarealer efter 
Ejendomskontorets anvisninger. 
 

Gulve 
Gulvmåtter må placeres foran døren. 
 

Handicap 
Vedrørende handicapkøretøjer mv. skal beboeren kontakte Ejendomskontoret. 
 
 
Indre Gangstrøg 
Gangarealer, der er flugtveje, må ikke indrettes til andre formål end trafik.  
 
Gange kan dog indrettes til formål, som ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller 
reducerer gangens funktion som flugtvej, efter nærmere aftale med Ejendomskontoret.  
 
Blomster i urtepotter og vaser kan opsættes.  

Borde, stole og bænke kan ligeledes opsættes, når disse er udført af svært antændelige 
materialer (mindst som D-s2,d2). På reposer og i forgårde til A-lejligheder må der ikke henstilles 
noget. 
 



Knallert 
Benzindrevne køretøjer må ikke hensættes i indre gangstrøg eller i pulterrum.  

Knallerter må stå i trådbur, placeret i P-niveau. 

 
Legerum og legeredskaber 
Legerum og legeredskaber må kun indrettes og opstilles i åbne nicher eller efter nærmere 
aftale med Ejendomskontoret og må ikke blokere for flugtvejsdøre til det fri. 

Legeredskaber skal være af ikke-brandbare materialer.  
 

Legetøj, sko og beklædning 
Legetøj, sko og beklædning mv. må ikke henlægges/sættes i forgårde til A-lejligheder eller på 
reposerne.  
 

Opslagstavler 
Opslagstavler må opsættes i størrelse op til 1,2 x 2,5 m. 

 
Overflader 
Overflader på vægge og lofter i indre gangstrøg skal udføres mindst som klasse 1-beklædning.  
 
 
Røgdøre 
Røgdøre i gangarealer (røgtætte mellemdøre) må ikke afspærres eller fastholdes i åben stilling. 
 
Branddøre (selvlukkende døre), der ønskes fastholdes i åben stilling, skal forsynes med 
automatisk branddørslukning (ABDL-anlæg), efter nærmere aftale med Ejendomskontoret.  
 
Branddøre fra indre gangstrøg til pulterrum må ikke ændres, fastholdes eller fjernes.   

 
Vægge 
Vægge og vægadskillelser må kun opsættes efter nærmere aftale med Ejendomskontoret, og 
når eventuelt nødvendig byggetilladelse er indhentet.  

Vægge mellem gangarealer og rum med brandfarlige oplag/materialer skal udføres med mindst 
BS-vægge 60 isat BD-dør 60. 

 

Ovenstående regulativ er fremlagt og godkendt af Blokrådet d. 5. maj 2022 


