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Formål 
Formålet med nærværende dokument er det at give 
læseren et indblik i aktuelle standarder på området. 
Igennem de seneste år er der sket en del udvikling 
på en række tekniske områder, f.eks. brandpumper 
og strålerør, hvilket har en del indflydelse på 
brandslangerne. I de næste afsnit er de vigtigste 
punkter beskrevet.  
 

Historisk udviklingen  
I år 1987 skriver Gunnar Haurum i sin bog 
”Brandmateriel” følgende: 
 
”Der findes ikke nogen dansk standard for 
brandslanger, men danske brandvæsener følger i 
det væsentlige den tyske norm (DIN 14811). Der 
findes dog en mindre afvigelse, idet A-slanger efter 
tysk norm er 110 mm. Tillige findes der i de tyske 
normer en slangedimension som hidtil ikke er 
anvendt i Danmark, nemlig F = 150 mm.” 
 
Gunnar Haurums udsagn, som i dag er mere end 30 
år gammelt, er stadigvæk aktuelt. Der findes 
stadigvæk ingen dansk standard for brandslanger, 
hvilket i praksis har vist sig at give en række 
udfordringer.   
 
I den samme bog beskriver Gunnar Haurum at 
brandslanger skal trykprøves med et tryk på 12 bar, 
hvilket i 80erne var tilstrækkeligt. At slangerne 
skulle trykprøves med 12 bar var i 1985 defineret i 
den omtalte DIN 14811, og de 12 bar var et resultat 
af pumpeafgangstrykket på 8 bar + 50 % 
sikkerhedsmagen. Dengang var det DIN 14420:1986 
der definerede kravene til brandpumperne, f.eks. 
svarede dengang en FP 16/8 til en 
”Feuerlöschkreiselpumpe”, der kunne levere 1600 
l/min vand ved 8 bar tryk. Samme standard kender 
vi fra de gamle dimensioneringsbekendtgørelser.  
 
Hvis man i dag i Danmark stadigvæk trykprøver 
brandslangerne med 12 bar, betyder det at 
slangerne reelt kun må belastes med maks. 8 bar, 
ellers er der ingen sikkerhedsmagen tilbage. Man 
kunne sammenligne det med røgdykkerflasker, som 
i dag trykprøves med 450 bar, hvilket igen svarer til 
et sikkerhedsmagen på + 50 % (300 bar + 50 % = 450 
bar). Der er ingen beredskaber der kunne finde på 
at fylde røgdykkerflasker til mere end 300 bar, selv 
om røgdykkerflaskerne godt kunne holde til mere.  

 
Siden år 2002 er det ikke længere den tyske 
standard DIN 14420 der definerer kravene til 
brandpumperne, men det er nu den europæiske 
standard EN 1028, der regulerer det område. Som 
noget nyt i EN 1028 har man f.eks. hævet 
arbejdstrykket fra de tidligere 8 bar til 10 bar. 
Dermed er betegnelsen FP 16/8 udgået og erstattet 
af en ny betegnelse FPN 10/2000, hvilket betyder 
”Fire Fighting centrifugal pump normal pressure” 
som ved 10 bar leverer mindst 2000 l/min. 
Udviklingen af de motorer der driver 
brandpumperne har det ligeledes medført at EN 
1028 nu tillader et maksimalt afgangstryk på 15 bar. 
I 80erne havde en automobilsprøjte ca. 200 hk, i dag 
findes der køretøjer med langt over 450 hk.  
 
Med udgangspunkt i den aktuelle (År 2002) 
udvikling i standarden for brandpumperne var det 
nødvendigt at tilpasse alle øvrige standarder som 
f.eks. standarden til strålerør, forgrener, skumrør, 
afspærringshaner, koblinger mv. Alle disse 
standarder er i dag tilpasset og alle armaturer har i 
dag et tilladt arbejdstryk på 16 bar (maks. pumpe 
afgangstryk + 1 bar). 
 
Som følge af ændringen af pumpestandard, blev det 
vurderet nødvendigt at tilpasse standarden for 
brandslangerne. Derfor blev der nedsat en 
europæisk arbejdsgruppe som skulle udarbejde en 
fælles europæisk standard for brandslanger. Efter 
mange års arbejde blev standarden sendt til 
afstemning i EU sidst i 90’erne (se evt.  prEN 1924) 
men standarden opnåede ikke nok stemmer, og 
dermed blev udkastet trukket tilbage og 
arbejdsgruppen blev ophævet. Dermed er vi tilbage 
til Gunnar Haurums udsagn i 1987. 
 
Hvordan kan beredskaberne i Danmark fremover 
sikre, at deres brandslanger kan holde til de 
belastninger, som brandslangerne faktisk bliver 
udsat for? 
 
Ligesom i 80erne bør man i Danmark også fremover 
tage udgangspunkt i den tyske standard for 
brandslanger DIN 14811, som senest blev revideret 
i 2018. Kun på den måde kan beredskaberne i 
Danmark være sikre på, at der er tilstrækkelig 
sammenhæng mellem de øvrige standarder på 
området.  
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I de følgende afsnit beskrives de væsentligste 
punkter fra den aktuelle tyske standard for 
brandslanger.    
 

Nyt i standarden 
Brandslanger opdeles i dag i klasse 1, klasse 2 og 
klasse 3 slanger. Desuden er brandslangerne i 
klasses 1 opdelt i 3 level.   
 
 

Klasse Level Beskrivelse 

Klasse 1 L1 - 3 gang slået væv 
- Bindslet med rustfri tråd 
Svarer til tidligere 
mindstekrav iht. DIN 14811 
fra 1990 

 L2 - 3 gang slået væv, særligt 
forstærket 
- Bindslet med rustfri tråd 
- Kobling beskyttet med 
gummimanchet 

 L3 - 4 gang slået væv 
- Bindslet med rustfri tråd 
- Kobling beskyttet med 
gummimanchet 

Klasse 2 - Samme som klasse 1 
brandslangen, men med 
udvendig PU-belægning 

Klasse 3 - Indvendig og udvendig med 
PU-belægning, samt 
indvendig væv. 

Tabel 1. Oversigt over nye slange klasse og level inddeling. Jf. 
DIN 14811. 

 

Igennem de seneste år har den øvrige tekniske 
udvikling medført en øget belastning på 
brandslangerne. Men særligt nye udlægnings-
metoder og taktiske fremgangsmåder i forbindelse 
med brandslukning, har øget den mekaniske 
belastning på brandslangerne. Derfor var det 
nødvendig at opdele klasse 1 slangerne i 3 levels, 
hvis primær forskel er holdbarheden i forhold til 
slidtage. En C-slange af klasse 1 L3 er dermed 200 % 
mere modstandsdygtig i forhold til slid i forhold til 
en klasse 1 L1 brandslange. 

 
Figur 1. Billedet viser forskellen mellem væv der er to-, tre- hhv. 
firegange slået. Kilde: Jakob Eschbach GmbH. 

 

Bindsling  
Fremover skal alle brandslanger altid bindsles med 
rustfri ståltråd. Det sikrer at bindslingen kan 
modstår en øget korrosion af f.eks. skumvæske. 
Desuden vil det medføre en væsentlig øget 
brudstyrke af bindslingen. Den rustfrie ståltråd skal 
have en diameter mellem 1,6 mm – 1,8 mm, ved 
brandslanger med en diameter op til 75 mm.  
 

Slange 
type 

Antal 
bindslinger 

Antal 
omregninger 
per bindsling 

D 25 2 3 

C 42 2 4 

C 52 2 4 

B 75 3 1x3 og 2x4 

A 102 3 8 
Tabel 2. Oversigt over det krævede antal bindslinger ift. 
slangetypen. jf. DIN 14811. 

Beskyttelse af kobling  
Brandslanger af klasse 1 L2 og L3 skal være udstyret 
med en gummimanchet som beskytter koblingen 
mod slag og slitage. Se figur 2. 
 

 
Figur 2. Slangen til venstre er en klasse 1 L1 slange, til højre vises 
en klasse 1 L3 slange med gummimanchet. Kilde: Christian 
Ramm 

 



 
 
 
 
 

5 
 

 
Figur 3. Viser bendslingen samt gummimanchetten på en klasse 
1 slange. Kilde: Jakob Eschbach GmbH. 

 

Mærkning af slanger: 
Brandslanger skal være tydeligt markeret med L2 
for en level 2 slange hhv. L3 for en level 3 slange. 
Markeringen skal være påtrykt i begge ender af 
slangen og ca. 2 m fra koblingen.  
 

 
Figur 4. Eksempel på mærkning af brandslanger. Klasse 1 er 
mærket med L1, L2 hhv. L3. Kilde: Christian Ramm 

 

Trykprøvning af brandslanger 
For 30 år siden var arbejdstrykket i pumperne maks. 
8 bar. Derfor skulle brandslangerne trykprøves med 
12 bar. 8 bar + 50 % = 12 bar. 
 
I dag (siden 2002) er det maksimale arbejdstryk i 
pumperne 15 bar, og DIN 14811 definerer et 
arbejdstryk i brandslangerne på 16 bar (pumpetryk 
+ 1 bar). Derfor skal brandslangerne trykprøves med 
24 bar. 16 bar + 50 % = 24 bar. 
 

I nedenstående tabel kan man aflæse, at de 24 bars 
prøvningstryk gælder for alle brandslanger med en 
indvendig diameter mellem 25 – 75 mm.   
 

Tryk Indvendig diameter 

25 – 75 mm 102 – 152 mm 

Arbejdstryka 16 bar 12 bar 

Prøvningstryk 24 bar 18 bar 

Brudstyrkeb 60 bar 35 bar 
a For at slangerne kan modstå trykstød i 
brandpumperne må trykket kortvarigt overstiges 
med maks. 2 bar. 
b Brudstyrke for klasse 3 brandslanger er 50 bar. 

 

Tryk Højtryksslanger 

Arbejdstryk 40 bar 

Prøvningstryk 60 bar 

Brudstyrke  100 bar 
Tabel 3. Oversigt over arbejdstryk, prøvningstryk og brudstyrke 
jf. tabel 7 i DIN 14811-1:2008. 

 

Det kan virke som et stort spring at gå fra et 
prøvetryk på 12 bar til nu 24 bar, men man skal 
forstå, at der ligger mere end 30 års udviklings-
arbejde til grund. Desuden har man ikke i Danmark 
de seneste 30 år løbende fuldt op på udviklingen af 
standarden for brandslanger, og dermed har man 
heller ikke løbende tilpasset arbejdstrykket hhv. 
prøvningstrykket. Siden Gunnar Haurum har 
”defineret” trykket til 12 bar er DIN 14811 revideret 
hele 5 gange. 
 
Eksempel tryktab: 
Hvis man skal forsyne et C-strålerør med 200 l/min 
med 6 bar ved strålerøret (6 bar er standardtryk jf. 
DS/EN 15182-1) og vi forudsætter en slange-
udlægning svarende til 3 stk. B75-15 m slanger fra 
pumpen til forgreneren samt 2 stk. C42-15 m 
slanger og 1 stk. C42-30 m slange (angrebsslange), 
så skal afgangstrykket på pumpen være 8 bar. 
 
Hæver man nu vandydelsen i C-strålerøret til 400 
l/min ved 6 bar, så vil afgangstrykket på pumpen 
skulle hæves til 13 bar.  
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Figur 5. C-strålerør jf. DS/EN 15182 med en vandydelse på 130-
235-400 l/min ved 6 bar. Kilde: Christian Ramm 

 

Figur 6. C-strålerør med en vandydelse op til 400 l/min ved 6 
bar. Kilde: Christian Ramm 

 
Figur 7. Mærkning af strålerøret med standardtryk "L/MIN 6 
BAR" og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar "PN 16" jf. DS/EN 
15182. Kilde: Christian Ramm 

Indkøb af brandslanger 
Når man som beredskab i dag skal købe 
brandslanger, skal følgende faktorer være kendt: 
 

 Slange dimension/type 

 Slangens længde 

 Slange klasse 1, 2 eller 3 og evt. level 1, 2 eller 3 

 Farve 

 Bøjningsradius under tryk 

 Vægt 

 Pakningsmål  
 

Dermed vil en brandslange jf. DIN 14811 fremover 
skulle betegnes/bestilles med følgende betegnelse. 
 

 Brandslange DIN 14811/A3-C 42-30-KL1-2-K-L3 
 

”DIN 14811” henviser dermed til standarden ”A3” 
som betyder, at der er i alt 3 tillæg til standarden 
(A1, A2 og A3), ”C 42-30” betyder at der er tale om 
en C-slange med 42 mm indvendig diameter og en 
længde på 30 m, ”KL1” betyder at det er en klasse 1 
slange og ”-2-” betyder at slangen skal leveres i 
farven gul, (”-1-” ville svare til rød, ”-3-” svarer til 
orange, ”-4-” svarer til grøn, ”-5-” svarer til diverse. 
Undlader man betegnelsen bliver slangen leveret i 
hvid). ”-K-” betyder at slangen leveres med 
koblinger monteret. ”–L3” betyder at det er en level 
3 slange. 
 
Bøjningsradius under tryk kan variere meget fra 
producent til producent. Grundlæggende er en lille 
bøjningsradius at foretrække, da man på den måde 
kan forebygge ”knæk” i udlægningen.  
 
Vægten kan ligeledes variere en del mellem 
producenterne, DIN 14811 definerer et 
mindstekrav, men det er en fordel at undersøge 
forholdene nærmere inden købet.  
 
Pakningsmålet kan være meget forskelligt alt efter 
slange klasse og level. Skal der f.eks. være tre C-
slanger i en slangekurv, skal man sikre sig at den nye 
slangetype kan opfylde det.  
 
De fleste brandslanger man bruger i Danmark i dag 
svarer til en klasse 1 level 1 slange. Hvilken klasse og 
hvilket level brandslangen skal have, afhænger af, 
hvad den skal bruges til. Typisk er en klasse 1 level 
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1 slange tilstrækkeligt til alle vandforsyningsslanger, 
men når det gælder angrebsslanger, og særligt når 
angrebslangerne er pakket i angrebsbugter og ikke 
længere i slangekurve, så vil en klasse 1 slange af 
level 3 være at foretrække. Angrebsslanger i bugter 
bliver trukket længere og oftere over jorden, og det 
medfører større mekanisk slid på det udvendige 
materiale.  
 
De her omtalte standarder jf. bandslanger kan f.eks. 
her: https://www.beuth.de/en købes på Engelsk 
eller Dansk.  
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