
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pladsfordelingsplaner 

VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL 
FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE 

 

Københavns Brandvæsen 

Forebyggelse og Indsats 

Bag Rådhuset 3 

1550 København V 

Tlf.: 33 66 33 66 

www.brand.kk.dk 

August 2015 

http://www.brand.kk.dk/


Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner 

Side 1 af 17 
 
Version august 2015 

Indhold 
1. Regelgrundlaget ......................................................................................................................................... 2 

2. Indholdet af en pladsfordelingsplan .......................................................................................................... 2 

3. Udseende af pladsfordelingsplan .............................................................................................................. 3 

4. Hvor skal pladsfordelingsplanen ophænges .............................................................................................. 3 

5. Angivelse af flugtveje................................................................................................................................. 4 

6. Anvendelse af stole i rækker ..................................................................................................................... 6 

7. Anvendelse af stole og borde .................................................................................................................... 9 

8. Gangareal (flugtvejsareal) frem til udgange ............................................................................................ 10 

9. Friarealer mellem stolerækker ................................................................................................................ 11 

10. Runde borde og serveringsområder .................................................................................................... 12 

11. Bredde på frie gangarealer .................................................................................................................. 12 

12. Udgang ................................................................................................................................................. 13 

13. Eksempel 1 – Scene med stolerækker (sammenkoblede eller fastgjorte) .......................................... 15 

14. Eksempel 2 – Bar og serveringsområder med firkantede samt runde borde ..................................... 16 

15. Eksempel 2 – Firkantede borde hvor der tages hensyn til plads bag stolerækker .............................. 17 

 

  



Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner 

Side 2 af 17 
 
Version august 2015 

1. Regelgrundlaget 

Vejledningen er udarbejdet i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens bekendtgørelser: 

 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, 

forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, bilag 1 

 1382 af 15. december 2014 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og 

campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, bilag 1 

2. Indholdet af en pladsfordelingsplan 

Pladsfordelingsplanen skal mindst indeholde følgende: 
 

 Inventaropstilling 

 Samtlige flugtveje helt til terræn i det fri, og 

 Godkendelsespåtegning. 
 
 
Ved indretningen af forsamlingslokaler og -/telte skal man sikre, at flugtveje er udformes på en overskuelig 
måde, der giver betryggende mulighed for, at personer kan bringe sig i sikkerhed. 
 
Opstilling af stole, borde og andet inventar – herunder publikumsbarrierer – i forsamlingslokaler og -/telte 

skal være i overensstemmelse med en af Københavns Brandvæsen godkendt pladsfordelingsplan. 

Selve inventaropstillingen skal tage udgangspunkt i, at forsamlingslokalet og teltet skal indrettes og 
benyttes således, at samtlige personer, der opholder sig i forsamlingslokalet eller -/teltet, hurtigt og sikkert 
kan flygte, hvis der skulle opstå en brand. I princippet kan flugtvejen opdeles i tre elementer: 
 

1. Fra siddeplads til gangareal (flugtvejsareal). 
2. Gangareal (flugtvejsareal) frem til udgang. 
3. Udgang. 

 
I denne vejledning vil ovenstående elementer blive gennemgået.  
 

 

Figur 1 Eksempel på hvordan en pladsfordelingsplan kan udformes, se flere i vejledningens bilag 
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3. Udseende af pladsfordelingsplan 

Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes som sort-hvid tegning eller i farver og den skal tydeligt vise 

forsamlingslokalet -/teltet, inventar, flugtveje helt til det fri og for telte også placeringen af 

brandslukningsudstyr. 

 

Pladsfordelingsplaner kan laves i sort/hvid eller i farve. Københavns Brandvæsen anbefaler brug af farver, 

da dette skaber et bedre overblik. 

Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver 

enkelt opstilling. 

 

4. Hvor skal pladsfordelingsplanen ophænges 

Et eksemplar af den aktuelle plan, forsynet med Københavns Brandvæsens godkendelsespåtegning, skal 

ophænges et sted i eller ved forsamlingslokalet eller teltet, hvor den er synlig og let tilgængelig for 

publikum.  

På pladsfordelingsplanen skal det være tydelig angivet hvor mange personer, som må benytte lokalet/teltet 

(det samlede antal, altså gæster, ansatte m.v.). 

 

Illustration 1 Angivelse af maksimalt tilladte personantal, på pladsfordelingsplanen, ved anvendelse af en given pladsfordelingsplan 

Ved anvendelse af forsamlingslokaler, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling, f.eks. til 

dans, idrætsformål m.v., skal der være et opslag i holdbar udførelse underskrevet af Københavns 
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Brandvæsen, med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må benytte lokalerne (det 

samlede antal, altså gæster, ansatte m.v.).  

 

5. Angivelse af flugtveje 

Planen skal – ud over inventaropstilling – vise samtlige flugtveje (inkl. frie gangarealer i lokalet/teltet) helt 

til terræn i det fri. 

 

Illustration 2 De med gult markerede områder er flugtveje udenfor det pågældende forsamlingslokale 

 

 

 

 

 

Figur 2 Eksempler på skilte med angivelse af det maksimalt tilladte personantal i lokaler uden brug af inventar mv. 
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Hvis der er flere etager og der skal benyttes  

trapper, så skal trapperne være angivet på  

pladsfordelingsplanen.  

Dette kan for eksempel 

gøres ved brug af et supplerende  

tegningsudsnit. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis flugtvejen fører ud gennem for eksempel 

en baggård, skal flugtvejsarealet 

gennem baggården også fremgå 

af pladsfordelingsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fører flugtvejen ud gennem andre lokaler/gange 

inden man er i terræn i det fri, skal dette også  

fremgå af pladsfordelingsplanen. 
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6. Anvendelse af stole i rækker 

I forsamlingslokaler og -/telte, skal stole i rækker fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper. I 

forsamlingslokaler skal de kobles sammen i grupper af mindst 4 stole. Københavns Brandvæsen anbefaler 

at sammenkoblingen af stole i telte udføres efter samme princip.  

 

Sammenkoblingen skal være stabil, således at stolenes indbyrdes placering ikke forrykkes ved brug. Dette 

er for at sikre, at stolene ikke blokerer for ”friarealet” frem til gangarealet.  

Afstanden fra stoleryg (bagkant af bænk) til stoleryg (bagkant af bænk) skal være mindst 80 cm.  

 

Figur 3 Afstanden mellem rækkerne (regnet fra stoleryg til stoleryg) skal være mindst 80 cm 

   Min 80 cm    Min 80 cm    Min 80 cm 
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De enkelte sæders bredde skal være mindst 50 cm (eller centerafstanden fra stolemidte til stolemidte skal 

være mindst 50 cm ved sammenkoblede stole). 

 

Figur 4 De enkelte sæders bredde skal være mindst 50 cm 

Antallet af pladser i ubrudt række frem til et frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må ikke overstige 

12 (6 meter for bænke), se Figur 5. 

 

Figur 5 Kun adgang til et friareal i hver række, med maksimalt 12 pladser 

 

 

 

 

 

  12 pladser i en række   12 pladser i en række  GANGAREAL 

   Min 50 cm    Min 50 cm 
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Man kan dog godt have op til 24 pladser (12 m for bænke) i en række, hvis man har et gangareal med en 

bredde på mindst 1,3 m i hver side af rækken. Se Figur 6. 

 

Figur 6 Adgang til et to friarealer i hver række, med maksimalt 24 pladser 

Antallet af rækker uden afbrydelse af et friareal af en bredde på mindst 2 m for bænke og sammenkoblede 

stole og 1,3 m for fastgjorte stole må ikke overstige 20, se Figur 7. 

 

Figur 7 Friareal til opdeling af antallet af rækker (max 20) 

Friarealerne skal være mindst 130 cm brede og i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der 

skal passere gangarealet for at komme til udgange. Så hvis 240 personer skal anvende et givent gangareal, 

så skal der være en bredde på mindst 240 cm. 

 

 GANGAREAL           24 pladser i en række  GANGAREAL 
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7. Anvendelse af stole og borde 

Fra en given plads ved et bord må der maksimalt være 12 stolepladser hen til gangarealet (svarende til en 

bordlængde på 6 m, idet der regnes med 0,5 m pr. stoleplads, tilsvarende bænkepladser).  

 

Figur 8 Bord og stoleopstilling med adgang til gangareal i en side 

Det betyder, at såfremt der er gangarealer ved begge ender af bordet, må der være op til 24 stolepladser i 

én række. Er der alene gangareal ved den ene ende, må der højst være 12 stolepladser (Figur 5). 

 

Figur 9 Bord og stoleopstilling med adgang til gangareal på to sider 

 Min 1,3 m

 
m 
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in

 2
,0

 m
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m 

 Min 1,3 m
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Ved bordopstillinger skal det være muligt at rykke en stol tilbage for at kunne flytte sig fra sin plads. Der 

regnes med at der mellem 2 stolerygge skal være minimum 1 m (når stolene er i brug). Når man sidder ved 

bordet så optager hver plads 0,5 m og det betyder, at når stole står ryg mod ryg, så er der behov for en 

total afstand på 2 m målt fra bordkant til bordkant. 

 

Figur 10 Afstand mellem borde skal være mindst 2 meter, målt fra bordkant til bordkant 

8. Gangareal (flugtvejsareal) frem til udgange 

Når gangarealerne planlægges og udformes skal det grundlæggende princip om overskuelighed være 

opfyldt. 

I forsamlingslokaler eller telte med bord- og stoleopstilling skal der udlægges gangarealer af en bredde på 

mindst 1,3 m dog mindst 1 cm for hver person, der skal passere (se principper for udregning i punkt 11). 

Endvidere skal stole, borde og andet inventar opstilles på en sådan måde, at flugtveje uhindret kan 

benyttes.  

Et vigtigt forhold, man skal være opmærksom på, er ”grænsefladerne” mellem bord- og stoleområdet og 

gangarealet. Hvis en gæst er placeret umiddelbart langs gangarealet, er kravet om en uhindret flugtvej først 

opfyldt, når vedkommende har flyttet stolen bagud og har bevæget sig ind i gangarealet. 

I denne situation skal der derfor også indregnes 0,5 m fra stoleryg (bagkant af bænk) til gangarealet. 

Forholdet er illustreret på Figur 11, hvor der med gult er markeret et felt mellem den yderste stolerække og 

gangarealet på 0,5 m. 

 

Figur 11 ”Gule” arealer som ikke må indregnes i de frie gangarealer (markeret med røde ovaler) 

Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at de frie gangarealers og flugtvejenes 

benyttelse ikke hindres. Det betyder, at det også er nødvendigt at tage forbehold for stole, som stilles ved 

 Min 2,0 m 
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borde i forbindelse med gangarealer. Brugsareal er på illustrationerne markeret med gult bag stole som 

skal kunne skubbes ud før man kan komme ud på det frie gangareal. 

 

Figur 12 Illustration af den nødvendige plads (0,5 m) bag hver stol (angivet med gult på tegningen) 

Ved telte skal pladsfordelingsplanen også tage hensyn til stole- eller bænkerækker som placeret langs 

teltsiden. 

Også her indregnes 0,5 m til at flytte stolen tilbage i, men man skal være opmærksom på, at der i 

forsamlingstelte er yderligere det særlige forhold, at teltsiden kan forskydes, når den bliver påvirket af 

vinden, hvilket kan nødvendiggøre, at afstanden forøges. Desuden kan en lav højde i teltet langs teltsiden 

medføre, at det er nødvendigt at øge afstanden fra stoleryg til teltside. 

9. Friarealer mellem stolerækker 

Et eksempel på en opstilling med stolerækker (sceneopstilling) fremgår af Figur 13. For at komme frem til 

flugtvejsgangen skal man rejse sig fra stolen (uden at rykke den tilbage) og gå frem til gangarealet.  

Afstanden frem til gangarealet må ligesom ved bordopstillingerne ikke overstige 12 pladser i en række, hvis 

der alene er gangareal til den ene side og ikke overstige 24 pladser i en række, hvis der er gangareal i begge 

ender af rækken.  

Figur 13 Eksempel på sceneopstilling hvor alle stole vender mod scenen 

 0,5 m 1 m gangareal 
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Hvis der er mere end 20 rækker, skal der udføres en yderligere adskillelse (sektionering). Sektioneringen 

skal bestå af et gangareal, der skal være mindst 1,3 m bredt, såfremt stolene eller bænkene er fastgjort til 

gulvet og mindst 2 m, hvis stolene eller bænkene ikke er fastgjort til gulvet. 

10. Runde borde og serveringsområder 

Når der ønskes anvendt en bordopstilling med runde borde, gælder som udgangspunkt de tidligere nævnte 

principper, det vil sige, at der mellem 2 stolerygge skal være minimum 1 m (når stolene er i brug), og der 

må højst være 6 m til nærmeste gangareal.  

Personbelastningen i et område med runde borde bør ikke overstige personbelastningen ved de 

traditionelle opstillinger, hvilket betyder, at personbelastningen ikke bør overstige 1,5 personer pr. m² 
fodnote1. Har man et område på 50 m², bør der således maksimalt opstilles stole til 75 personer i området. 

 

Figur 14 Anskueliggørelse af områder med runde borde samt serveringsområder 

11. Bredde på frie gangarealer 

Når personer bevæger sig ud af forsamlingslokaler og telte med inventaropstilling, anvendes der som 

tommelfingerregel et fordelingsprincip, hvor man regner med, at personer fordeler sig ligeligt i mellem to 

nærliggende flugtvejsdøre, se Figur 15. 

Ved stole- og bordopstilling skal der udlægges frie gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt 

svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til 

forsamlingslokalets -/teltets udgange. Så hvis antal personer er 240 så skal der være et frit gangareal på 

mindst 240 cm. 

                                                           
1
 De 1,5 personer/m² er fundet ved en traditionel bordopstilling med 24 personer pr. bordside (svarende til en bordlængde på 12 m) og en 

bordbredde på 0,7 m. Afstanden fra bordkant til bordkant er fastsat til 2 m. 
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Figur 15 Princip for fordeling. Tal i pilene angiver antal personer, der skal anvende gangarealet. Hvor antal personer er 12, 108 eller 
120, skal bredden på gangarealet dog mindst være 130 cm. 

For døre i flugtveje, gælder det at der skal være en fri åbningsbredde på mindst 1 cm for hver person, der 

skal passere den pågældende dør. Dette gælder alene for forsamlingslokaler -/telte hvor bredden og 

placeringen af flugtvejsdøre ikke er fastsat jf. krav i byggetilladelsen. 

12. Udgang 

Udgange skal sikre, at de personer, der opholder sig i forsamlingslokalet -/teltet kan komme ud og komme i 

sikkerhed i terræn i det fri.  

Døre og lignende skal kunne åbne i flugtretningen, og kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle 

eller særligt værktøj.  

I forbindelse med forsamlingslokaler og -/telte, er det vigtigt at sikre, at udgangene ikke blokeres af 

personer, der ikke kan komme væk fra udgangen på grund af omgivelsernes beskaffenhed i form af hegn, 

bevoksning, barduner.  Bemærk, at det også skal være sikret, at man kan færdes sikkert på arealet uden for 

udgangen. Der skal således tages højde for nedbør der kan skabe et mudret underlag, isglat underlag eller 

sne, som skal ryddes.   

For telte, gælder det særligt at udgange, der udgør en del af flugtvejen, skal have en højde på mindst 2 

meter. Endvidere skal bredden af udgangen fra telte skal tilpasses antallet af personer, der passerer 

udgangen, idet bredden skal svare til mindst 1 cm pr. person. For telte må bredden dog aldrig være mindre 

end 1 m. 

Udgange i forsamlingstelte vil typisk være forsynet med lynlåse. Lynlåse er en accepteret løsning hvor 

”dørene” kan holdes lukkede i driftstiden, hvis lynlåsen er funktionsduelig og letløbende, og at der ved 

udgangen findes en afmærkning, der viser, hvor lynlåsen er placeret, og i hvilken retning, den løber, f.eks. 

som vist på Figur 16. 
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Figur 16 "Dør" lukket med lynlåse, bemærk pilene som angiver åbningsretning for lynlåsene 

En anden mulighed i forsamlingstelte, er at benytte en lukning med velcrobånd, f.eks. som vist på Figur 17. 

Her er det vigtigt, at velcrobåndet er let at åbne, således at flugtvejen stadigvæk er let at passere. 

Udgangen må i øvrigt ikke være maskeret.  

 

Figur 17 "Dør" lukket med velcro, bemærk de forklarende "hænder" 

For forsamlingstelte gælder det, at hvis der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal 

udgange være fuldt åbne i driftstiden. 
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13. Eksempel 1 – Scene med stolerækker (sammenkoblede eller fastgjorte)
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14. Eksempel 2 – Bar og serveringsområder med firkantede samt runde borde 
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15. Eksempel 2 – Firkantede borde hvor der tages hensyn til plads bag stolerækker 

 

 


