Ja, og det er jeres penge…
Hvert år kører Midt- og Sydsjællands Brand & Redning ud til ca. 470 brandalarmer uden brand.
I løbet af de sidste par år har der været en eksplosiv stigning i antallet af brandalarmer. I 2013
havde vi 320 udrykninger til brandalarmer, mens tallet for 2017 er ca. 500 udrykninger. De
fleste af disse udrykninger er forgæves da der ikke er brand på stedet.
En ”blind” brandalarm koster 6521 kr. (2017-niveau). Dette dækker en del af brand og
rednings udgifter, men repræsenterer stadig et væsentligt problem for os og for anlægsejer.
Her er et udpluk af de problemer som opstår ved hyppige blinde brandalarmer:
 Der kan opstå en illoyal holdning til evakuering, hvilket kan blive et problem
ved reelle alarmer.
 Unødvendige evakueringer kan medføre betydelige produktionsstop og
spilde de ansattes arbejdstid.
 Brand og redning optages unødigt, hvilket kan medføre forøget udrykningstid
ved en anden samtidig alarm.
 Brandmændene er deltidsansatte og de hyppige blinde brandalarmer
betyder en væsentligt forøget forstyrrelse på deres primære arbejdsplads,
hvilket kan vanskeliggøre fastholdelse og rekruttering af brandmænd.
 Udrykningskørsel udgør en betydelig risiko for brandbiler og øvrige
trafikanter.

Reel alarm:
En tilkaldelse af brand og
redning til en opgave som er
omfattet af Beredskabsloven.
Blind alarm:
En alarm der afgives utilsigtet
eller i god tro, uden at der er
brand eller overhængende fare
for brand, eller hvor der ikke er
sket nogen anden skade, som
kræver eller kunne have krævet
brand og rednings indsats

Hvorfor kommer blinde brandalarmer?
Der er nogle tydelige tendenser som viser årsagerne til
blinde brandalarmer. Generelt er madlavning og
håndværksarbejde højdespringere i statistikken, men også
rengøring og e-cigaretter er med på listen. Forekomsten af
blinde alarmer er ligeledes hyppigst i dagtimerne på
hverdage.
Det tydeligt at de primære årsager til blinde alarmer er
menneskelige faktorer. Vi opfordrer derfor til at
medarbejdere og brugere af lokaler med ABA-anlæg
modtager instruktion om hvordan man forebygger blinde
brandalarmer. I nogle situationer kan man med fordel
tilpasse ABA-anlægget for at justere anlæggets følsomhed.

Du skal stadig stole på brandalarmen!
De hyppige blinde brandalarmer
kan ofte betyde at personale og
brugere får en dårlig adfærd når
brandalarmen (igen) begynder. I
øjeblikket er ca. 10 % af alarmerne
fra ABA-anlæg reelle. I de
situationer gør det en betydelig
forskel at personale reagerer
korrekt.
I statistikken er det meget tydeligt at
tidlig alarmering gør det lettere at
slukke branden inden Brand &
Redning ankommer. Og det er
ligeledes tydeligt at vi skal bruge
flere ressourcer ved de brande som ikke opdages af et ABA-anlæg.
HUSK derfor at arbejde med hver enkelt brandalarm som om, at det altid brænder når alarmen
lyder. Vi tager det mindst ligeså seriøst når vi ankommer med udrykning. Hvert minut tæller!
Kontakt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning eller din installatør hvis du oplever hyppige
blinde brandalarmer på dit ABA-anlæg.
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