Branddata

Hvad er Branddata?
Molio Branddata er et skræddersyet opslagsværktøj til alle, som
arbejder med brandsikring. Værktøjet bruges fx til projektering af
brandsikkerhed og i forbindelse med installation af anlæg ved at
bistå med fx retningslinjer, vejledninger og håndbøger fra DBI.
Med Branddata har du opdateret viden samlet ét sted.
Du får dermed et hurtigt overblik over relevante dokumenter,
når du søger mellem det væld af dokumentation og lovgivning,
som findes indenfor brand-relaterede byggeemner.

Særligt udvalgt indhold
Indholdet i Branddata er nøje udvalgt i samarbejde med DBIs professionelle
brandinspektører og indeholder samtidig særligt indarbejdede udgaver af
DBIs retningslinjer og vejledninger (kun hos Molio).
I Branddata får du desuden samtlige tilhørende bekendtgørelser samt
særligt vigtige reglementer, eksempelsamlinger og forskrifter, fx fra Bolig- og
planstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

Brugervenlige funktioner
Søgefunktionaliteten i Branddata er nem og intuitiv. Med
personligt log ind, giver favorit- og projektmappefunktionen mulighed
for at gemme dokumenter og skræddersy din brug af Branddata.
Indholdet i Branddata er desuden sorteret i logiske emnegrupper, som
gør det lettere at arbejde med specifikke dele af lovgivningen.

Fordele ved
Branddata

Hvem anvender Branddata
Projekterende

• Adgang til DBIs samlede publikationer

Branddata bruges af brandinspektører og -tilsyn, ingeniører,
bygningskonstruktører og arkitekter i projektering af et byggeri.
Det gør de for at sikre, at et byggeri lever op til de sikkerhedsmæssige
krav, som angives i brandlovgivningen.
Udførende
Håndværkere og entreprenører anvender ofte anvendelsesorienteret
dokumentation i Branddata i form af anvisninger, retningslinjer og eksempler,

• Let viden- og dokumentsøgning inden
for brandrelaterede emner
• Avancerede søgefunktioner så du finder
de mest relevante dokumenter første gang

så de sikrer, at de lever op til de krav, som projektgrundlaget stiller.
Bygherrer
Bygherrerådgivere benytter ofte Branddata som et redskab, til at

• Ét samlet overblik over brandlovgivning,
sorteret i logiske emnegrupper

sikre at projektgrundlaget og udførelse er lavet korrekt.
Myndigheder
Myndigheder benytter desuden Branddata til løbende at føre
tilsyn med eksisterende byggeri.

Hør mere om Branddata
Vil du vide mere om mulighederne i Branddata, eller har du
spørgsmål til dit abonnement, kan du kontakte os på molio@molio.dk.
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• DBIs hold af professionelle
brandinspektører til at udvælge
relevant indhold

Branddata

Indhold i Branddata
- BR18 | Bygningsreglement

- BRS – Chlorater og perchlorater

- BR18 | Brandvejledninger

- BRS – Ammoniumnitratholdige produkter

- BRS (Beredskabsstyrelsen) – Brandsyn

- BRS – Diverse vejligninger og meddelelser

- BRS – Driftsmæssige foranstaltninger

- DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) – Brandteknisk vejledninger

- BRS – Udendørs arrangementer

- DBI – Håndbøger

- BRS – Brandfarlige og brandbare væsker

- DBI – Forskrifter

- BRS – Gasser

- DBI - Retningslinjer

- BRS – Træ, plast, korn/fodderstoffer, mel, etc.

- Sikkerhedsstyrelsen – Fyrværkeri

- BRS – Højlagre

- Brandsikringslovgivning

- BRS – ATEX

- Arbejdstilsynet – Sikkerhedsskiltning og anden signalgivning

- BRS – Seveso

- Historiske dokumenter

- BRS – Nitrocellulose

