Andet
Er der tale om en såkaldt blind alarm, vil Beredskab & Sikkerhed
opkræve gebyr for udkaldet jf. Bekendtgørelse om gebyr for
redningsberedskabets udkald til blinde alarmer, nr. 636 af 10.06.2014.
A/D er pålagt ansvaret for at tilse, at brandsikringsanlægget altid er
funktionsdygtigt og at driftsjournalen er ajourført.
A/D har yderligere ansvaret for at service, inspektion og reparation
rekvireres og gennemføres som beskrevet i ”Aftalen om Beredskab &
Sikkerheds modtagelse af alarmer” samt relevante vejledninger,
retningslinier og forskrifter.

Gode råd
For at sikre at brandsikringsanlægget er funktionsdygtigt, og der undgås
blinde alarmer er her nogle gode råd:
•
•
•

•

Sørg for at det daglige personale i bygningen altid er godt
instrueret i brugen af anlægget.
Husk altid at instruere nye brugere/borgere i, hvordan man færdes
i en bygning med brandsikringsanlæg.
Planlæg altid håndværkerarbejde i bygningen, så der sker
midlertidig udkobling i områder hvor der kan forekomme støv, røg,
damp m.m.
At anlægget altid afprøves efter gældende retningslinier.
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Automatiske
Brandsikringsanlæg

Procedure ved alarm inden brandvæsnet ankommer
•
•
•
•

Hvis der er brand - red mennesker og dyr, og sluk derefter brand hvis
det er muligt og forsvarligt.
Tag imod brandvæsenet ved brandsikringsanlægget og informer om
hændelsen.
Hvis det konstateres der ikke er brand i bygningen, kan lydgivere
frakobles.
Anlægget må ikke reetableres før brandvæsenet tilladelse det.

Ved blind / falsk alarm
Beredskab & Sikkerhed betjener ikke betjeningstavlerne til anlægget. DET
ER ALTID ANLÆGSEJER/DRIFTSANSVARLIG (efterfølgende benævnt som
A/D) DER BETJENER ANLÆGGET.
Når anlægget er reetableret efter en brandalarm og vagtcentral melder alt
OK efter at Beredskab & Sikkerhed har kontaktet dem, er opgaven for
Beredskab & Sikkerhed slut.

Der kan opstå fejl, således anlægget IKKE kan reetableres.
Da der ikke er brand, men der i stedet er tale om en blind alarm udløst af
teknisk eller menneskelig fejl, ophører Beredskab & Sikkerhed deres
opgave og kan returnere til stationen.
Holdlederen skal kontakte indsatsleder i tilfælde af tvivlsspørgsmål.
Opgaven for A/D er nu:
•
•

•

I tilfælde af frakoblinger og afbrydelse af alarmforbindelse til
vagtcentral, skal A/D etablere skærpet opsyn eller runderende
vagt i henhold til vilkår i tilslutnings-aftalen mellem anlægsejer
og Beredskab & Sikkerhed. Omfang er vist i nedenstående
skema.

•

Til- og frakoblinger kan alene foranlediges af A/D.
Frakoblinger af anlægsdele og anlægsafsnit skal indskrænkes til det
mindst mulige såvel i tid som i omfang. Reparatør skal kontaktes
hurtigst muligt.
Frakoblinger og afbrydelse af telefonlinje til vagtcentral skal på
forhånd meddeles Beredskab & Sikkerhed via vagtcentral. Der kan
være krav om meddelelse til anlægsejers forsikringsselskab jf. ejers
forsikringspolice.

1-2 detektorer ude af
drift
Bygninger med Skærpet opsyn *
sovende
Bygninger uden Ingenting, såfremt øvrige
detektorer er i drift.
sovende

Over 2 detektorer
ude af drift
Runderende
brandvagt **
Runderende
brandvagt **

Anlægsejer bør underrette
forsikringsselskab
* Med Skærpet opsyn menes: Ansatte som kan afsætte tid til at
holde et skærpet opsyn med det frakoblede område mindst en
gang pr. time. Kan en ansat ikke afse tid, skal der indkaldes
runderende brandvagt.
** Med Runderende brandvagt menes: Ansat eller anden
person hvis eneste opgave er at rundere i frakoblede område(r).

•

•
•

Driftsansvarlig skal selv sørge for at anlægget igen sættes i
drift. Der henvises til ”tilslutningsaftalen mellem anlægsejer og
Beredskab & Sikkerhed”.
Husk at skrive hændelsen i logbogen.
Beredskab & Sikkerhed samt vagtcentral er ikke ansvarlig for
teleselskabets eventuelle afbrydelse af alarmforbindelsen
mellem anlæg og vagtcentral.

Der er ingen krav om skærpet opsyn og runderende brandvagt til
”Frivillige anlæg”. Ansvaret er alene anlægsejers.

