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Instruks for frakobling af sprinklerinstallation 

1 Omfang (gældende for) og gyldighed 

Proceduren er gældende for alle hele eller delvis frakoblinger af sprinklerinstallationer, f.eks. i forbindelse 

med ombygningsarbejder. Proceduren er ligeledes gældende for afbrydelse af vandforsyning til 

sprinklerinstallation. 

2 Formål 

Proceduren har til formål at sikre at frakobling af sprinklerinstallationer sker på en sikkerhedsmæssig 

forsvarlig måde, at alle interessenter informeres og at Tårnby Brandvæsen er orienteret om midlertidig 

fravigelse af vilkår stillet til brugen af lufthavnens bygninger. 
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3 Procesflow 
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4 Risikovurdering af frakobling af sprinklerinstallation 

 

Risikovurdering anvendes til bl.a. at afgøre på hvilket tidspunkt på dagen arbejdet kan udføres og 

hvorvidt der skal være brandvagter i den frakoblede sprinklerinstallations dækningsområde. 

Der kan være andre forhold som skal indgå i risikovurderingen i forhold til risikomomenter og særlige 

forhold i dækningsområdet. Fire safety Asset manager samt brugere i dækningsområdet skal i så fald 

inddrages i risikovurderingen. 

For områder uden særlige forholdsregler kan ovenstående beslutningsskema anvendes. 
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5 Fremgangsmåde 

I forbindelse med en planlægning og gennemførelse af en planlagt afbrydelse af sprinklerinstallation skal 

der være udpeget en CPH ansvarlig for opgaven. Dette kan f.eks. være projektets projektleder, 

driftsleder fra TSM eller Asset Manager. 

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

procedure. 

Den tilsynsførende under frakoblingen af sprinklerinstallationen kan være en ansat i Københavns 

Lufthavne A/S, ekstern konsulent eller den udførende entreprenør. Den tilsynsførende skal være til stede 

før, under og efter den planlagte afbrydelse af sprinklerinstallationen og må ikke forlade stedet før 

sprinklerinstallationen er bragt tilbage i normal drift.  

Den tilsynsførendes ansvar er at: 

 Alle hovedinteressenter (OC, TVC m.fl.) har givet klarmelding inden afbrydelsen af 

sprinklerinstallationen. 

 At de aftalte forholdsregler overholdes. 

 At uventede forhold afklares og imødegås. 

 At sprinklerinstallationen fungerer efter afbrydelsen og hvis ikke iværksætte tiltag for at afhjælpe. 

5.1 Før opstart af arbejdet 

Forudsætning for at kunne få tilladelse til at afbryde sprinklerforsyning 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). 

Rekvirering af brandvagter og assistance fra KTG skal ske med minimum 5 arbejdsdages varsel. 

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

1. Dokumentation for de berørte sprinklerinstallationer og dertil hørende dækningsområder 

rekvireres hos Technical Documentation & Knowledge. Mail adresse tekniskvidencenter@cph.dk. 

Det anbefales endvidere at konsultere KTG vedrørende dækningsområder og øvrige driftsforhold. 

2. Installationer i dækningsområde for gruppe, som ønskes frakoblet gennemgås fysisk og 

sammenholdes med den udleverede dokumentation. 

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

området. Tilkobling efter udført arbejde i dagtimerne skal ske senest 1 time før driftens 

arbejdstids ophør. Arbejdstider er som følger: 

Mandag+tirsdag: 7:00-15:30 

Onsdag, torsdag, fredag: 7:00-14:30 

4. Der foretages risikovurdering af arbejdet jf. afsnit 3. Risikovurdering skal godkendes af Fire 

Safety Asset Manager eller dennes stedfortræder (brandinspektør fra BOR). 

5. Formular ”Frakobling af sprinklerinstallation hos CPH” (Dok. ID 31024-01) udfyldes. 

6. Materialet gennemgås med interessenter for at sikre de drift- og sikkerhedsmæssige 

konsekvenser (herunder Fire Safety Asset Manager) 

7. Ressourcer fra KTG skal være til rådighed for frakobling og tilkobling af sprinklerinstallation. 

Frakobling og tilkobling foretages udelukkende  inden for normal arbejdstid. Se punkt 3. 

8. Der fremsendes varsling til forsyningsarbejde@cph.dk. OBS varslingsfrist 5 hverdage + 

behandlingstid. Skema (Dok. ID 30517) 

9. Såfremt risikovurderingen konkluderer, at der skal indsættes brandvagter under frakoblingen 

henvises til proceduren ”Indsættelse af brandvagt”. OBS rekvisition af brandvagter skal ske med 

5 arbejdsdages varsel. 

mailto:tekniskvidencenter@cph.dk
mailto:forsyningsarbejde@cph.dk
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5.2 Under arbejdets udførelse 

Såfremt der findes ABDL-porte i det frakoblede område, skal disse testes umiddelbart inden frakoblingen. 

Kontakt evt. El-teknisk dør/port gruppe. 

I forbindelse med arbejdets udførelse skal den person, som er angivet som den tilsynsførende på 

formularen ”Frakobling af sprinklerinstallation hos CPH” være tilgængelig fysisk på lufthavnens område 

og på det anførte telefonnummer helt indtil at sprinklerinstallationen er bragt tilbage til normal 

driftstilstand. 

6 Roller og ansvar 

  

Roller: 

  

 Ansvar: 

CPH Ansvarlig 

CPH ansat ansvarlig for planlægning og 

gennemførelse af planlagte afbrydelser af 

sprinklerinstallationer i Københavns 

Lufthavne A/S. 

  

 Fire Safety Asset Manager 

Ansvarlig for godkendelse af 

risikovurdering af frakobling hos CPH. 

Stedfortræder kan være brandinspektør 

hos BOR 

  

 OC - Operationscenter 

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 

  

Regulatory, IT, PRO & Insurance 

Ansvarlig for kontakt til 

forsikringsmægler/forsikringsselskab 

  

Technical Documentation & Knowledge 

Afdeling med ansvar for arkivering af 

tegningsdokumentation for lufthavnens 

bygninger og installationer 

  

 Tilsynsførende 

Ansvarlig for at være til stede og 

tilgængelig før, under og efter 

afbrydelsen af sprinklerinstallationen. 
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 Tårnby Brandvæsen 

Myndighed i forhold til brandsikkerhed i 

lufthavnens bygninger og operativt 

redningsberedskab ved brand. 

 KTG ressource 

  

Ansvarlig for fra- og tilkobling indenfor 

almindelig arbejdstid: 

Mandag+tirsdag: 7:00-15:30 

Onsdag, torsdag, fredag: 7:00-14.30  

  

  

7 Definitioner 

Forkortelse/Ord: Definition: Betydning: 

 

BOR 

  

Afdelingsforkortelse 

 

Brand & Redning 

CPHs interne 

redningsberedskab 

  

KTG Afdelingsforkortelse  

Klima Teknisk Gruppe 

Driftsansvarlige for bl.a. 

sprinkleranlæg  

  

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 

  

 

 


