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Instruks for frakobling på automatisk brandalarmanlæg 

1 Omfang (gældende for) og gyldighed 

Proceduren er gældende for alle frakoblinger på automatisk brandalarmanlæg f.eks. i forbindelse med 

ombygningsarbejder.  

2 Formål 

Proceduren har til formål at sikre at frakobling på ABA-anlæg sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 

måde og at alle interessenter informeres. 

3 Procesflow 
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4 Fremgangsmåde 

I forbindelse med planlægning og gennemførelse af en planlagt afbrydelse af enkelte detektorer 

eller grupper på et Automatisk BrandAlarmanlæg (ABA-anlæg) skal der være udpeget en CPH ansvarlig 

for opgaven. Dette kan f.eks. være en projektleder, linieleder eller Asset Manager.  

Den CPH ansvarlige er samlet ansvarlig for planlægning og gennemførelse af afbrydelsen jf. nærværende 

procedure. 

Kontaktpersonen for frakoblingen af ABA kan være en ansat i Københavns Lufthavne A/S, ekstern 

konsulent eller den udførende entreprenør. Kontaktpersonen skal være til stede før, under og efter den 

planlagte frakobling på ABA anlægget og må ikke forlade stedet før ABA-anlægget er bragt tilbage i 

normal drift.  

Kontaktpersonens ansvar er at: 

 Frakoblingen er godkendt af IBA gruppen (udfører frakoblingen). 

 At de aftalte forholdsregler overholdes. 

 At uventede forhold afklares og imødegås. 

 At ABA-anlægget fungerer efter afbrydelsen og hvis ikke iværksætte tiltag for at afhjælpe. 

 Før opstart af arbejdet 

Forudsætning for at kunne få tilladelse til at frakoble på ABA-anlæg er at der foretages et grundigt 

forarbejde, hvorfor der skal afsættes god tid til planlægning, risikovurdering og iværksættelse af tiltag for 

opretholdelse af brandsikkerheden i lufthavnens bygninger jf. lovgivningen (f.eks. brandvagter). Det er 

den CPH-ansvarlige, som er ansvarlig for at dette udføres - enten af den CPH-ansvarlige selv eller evt. 

den CPH-ansvarliges rådgiver/entreprenør. 

Sker frakobling i forbindelse med udførelse af varmt arbejde skal der søges om arbejdstilladelse til dette 

jf. gældende procedure i CPH. 

Brandvagt 

Når der frakobles på ABA-anlæg skal der i stedet indsættes brandvagt/brandvagter i det frakoblede 

område for overvågning af brandkendetegn i området. 

Antallet af brandvagter afgøres af det frakoblede områdes omfang og overskuelighed. 

Brandvagt kan være: 

1. Den udførende/kontaktperson for frakobling eller brandvagt med den krævede uddannelse hyret 

af den udførende. 

2. Brandvagt rekvireret hos CPH 

ad 1. 

Såfremt udførende/kontaktperson eller anden person hyret af den udførende er uddannet i elementær 

brandbekæmpelse (skal kunne fremvise kursusbevis) kan vedkommende være brandvagt i det berørte 

område så længe der er frakoblet. 

ad 2.  

Såfremt udførende/kontaktperson ikke opfylder krav til brandvagt kan der rekvireres brandvagt fra 

CPH jf. proceduren "Indsættelse af brandvagt" (Dok ID 33644 - under udarbejdelse) 

Rekvirering af brandvagter hos CPH skal ske med minimum 5 arbejdsdages varsel.  
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Opmærksomhed henledes på at såfremt der udføres varmt arbejde gælder særlige forholdsregler i 

forhold til brandvagter jf. DBI Vejledning 10 del 1-3 "Varmt arbejde". 

Myndighedsbehandling af frakobling hos Tårnby Kommune 

Overstiger frakoblingens omfang et større område end der kan overskues af den udførende, eller er 

karakteren af det arbejde som skal udføres af særlig risikobetonet art, skal frakoblingen af ABA-anlæg 

forelægges Tårnby Kommune/Tårnby Brandvæsen for godkendelse. Er der tvivl om hvorvidt en sådan 

godkendelse er nødvendig kan Fire Safety Asset Manager eller dennes stedfortræder Brandinspektør hos 

BOR kontaktes. 

Bestilling af frakobling på ABA-anlæg 

Rekvirering af frakobling skal ske senest 24 timer før frakoblingen ønskes foretaget. 

  

Før opstart af arbejdet skal den CPH-ansvarlige sikre at følgende udføres: 

1. Dato og varighed for afbrydelse fastlægges under hensyntagen til evt. andre aktiviteter i 

området. 

2. Formular ”Frakobling på ABA-anlæg" (Dok. ID 33637-01) udfyldes. 

3. Ressourcer fra IBA skal være til rådighed for frakobling og tilkobling på ABA-anlæg. Frakobling 

og tilkobling foretages udelukkende i tidsrummet 7.30 til 22.30. Der fremsendes skriftlig accept 

af ansøgning om frakobling på ABA-anlæg fra IBA-gruppen. 

 Under arbejdets udførelse 

I forbindelse med arbejdets udførelse skal den person, som er angivet kontaktperson under frakobling på 

formularen ”Frakobling af ABA-anlæg” være tilgængelig fysisk i det frakoblede område og på det anførte 

telefonnummer helt indtil at ABA-anlægget er bragt tilbage til normal driftstilstand. 

5 Roller og ansvar 

  

Roller: 

  

 Ansvar: 

CPH Ansvarlig 

CPH ansat ansvarlig for planlægning og 

gennemførelse af planlagte frakoblinger 

på ABA-anlæg i Københavns Lufthavne 

A/S. 

  

 Fire Safety Asset Manager 

Ansvarlig for den overordnede 

brandsikkerhed i CPHs bygninger. 

Stedfortræder er brandinspektør hos 

BOR. 

  

 OC - Operationscenter 
Lufthavnens operationelle vagtcentral, 

som bl.a. har ansvar for iværksættelse af 

evakuering i passagerområder og 
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iværksættelse af assistance (lods) til 

Tårnby Kommunes redningsberedskab 

ved brandalarm  

 Kontaktperson under frakobling 

Ansvarlig for at være til stede og 

tilgængelig før, under og efter frakobling 

på ABA-anlæg frem til anlægget er 

tilbage i normal drift.  

 Tårnby Brandvæsen 

Myndighed i forhold til brandsikkerhed i 

lufthavnens bygninger og operativt 

redningsberedskab ved brand. 

 IBA ressource 
Ansvarlig for udførelse af frakobling på 

CPH's ABA-anlæg  

 Definitioner 

 
Forkortelse/Ord: Definition: Betydning: 

ABA 

  

Forkortelse for teknisk anlæg  

  

Automatisk BrandAlarm  

  

BOR 

  

Afdelingsforkortelse 

Brand & Redning 

CPHs interne redningsberedskab 

  

IBA Afdelingsforkortelse  

Information, Belysning og ABA 

Driftsansvarlige for bl.a. ABA-

anlæg  

  

OC Afdelingsforkortelse 

Operations Center. 

Lufthavnens operationelle 

vagtcentral, som bl.a. har ansvar 

for iværksættelse af evakuering i 

passagerområder og 

iværksættelse af assistance 

(lods) til Tårnby Kommunes 

redningsberedskab ved 

brandalarm 

  

 


