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Bilag A – Procedure for etablering af ABA samt specifikke for-
hold for Sydøstjyllands Brandvæsen 
 
Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA (automatisk brandalarmanlæg). 
 
Procedurer. 
 

1. Anlægsejeren/installatøren tilgår Sydøstjyllands Brandvæsens ”Tilslutningsbestemmel-
ser for opkobling af ABA” med tilhørende bilag. Dette gøres på www.sojbv.dk under 
”selvbetjening” og ”ABA – Automatiske brandalarmeringsanlæg / Nøgleboks”. 
 

2. Anlægsejere kontakter Alarmnet eller Dalko for oprettelse af alarmoverføring. 
 

3. Anlægsejeren/installatøren indsender Bilag B ”Tilslutningsaftale” og Bilag H ”Kontakt-
personliste” til Sydøstjyllands Brandvæsen udfyldt og med underskrift. 

 
4. Sydøstjyllands Brandvæsen v. Horsens Kommune, Service og Beredskabs vagtcentral 

opretter anlægget. Så snart Alarmnet eller Dalko har oprettet alarmoverføringen, kan 
anlægsejere/installatøren få oprettet ”prøve poll” efter aftale med vagtcentralen. In-
stallatøren tester i samarbejder med vagtcentralen signaloverførslen forud for akkredi-
teret funktionsafprøvning. 

 
5. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e), nøglerør og evt. montering hos 

Sydøstjyllands Brandvæsen via hjemmesiden www.sojbv.dk ved at udfylde bilag G. 
 
Bestilt nøgleboks, nøglerør eller nøglecylinder, som anlægsejer/installatør selv monte-
rer, udleveres af Sydøstjyllands Brandvæsen, Endelavevej 5, 8700 Horsens. Nærmere 
aftale om udlevering kan indgås ved at kontakte Sydøstjyllands Brandvæsen på 
mail@sojbv.dk mrk. ”ny nøgleboks”. 
 

6. Anlægsejeren fremsender kopi af rapport fra den første akkrediterede funktionsaf-
prøvning for ABA og evt. sprinkleranlæg, jfr. tilslutningsbetingelserne, samt tilkørsels-
plan til Sydøstjyllands Brandvæsen på mail@sojbv.dk. 
 

7. Anlægsejeren/installatøren aftaler den endelige idriftsættelse af alarmoverføringen 
med Sydøstjyllands Brandvæsen - ligeså vedr. nedlæggelse, overførsel og langtidsser-
vice af en alarmoverføring. 
 

8. Som udgangspunkt kan påregnes svar indenfor 10 arbejdsdage. Hvis en sag beror på 
særlige forhold, kan sagsbehandlingstiden været længere. 
 

 
 
 

Sagsnr. 14.12.00-G01-1-22 
 



Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA (automatiske brandalarmanlæg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifikke forhold. 

 
Alarmoverføringen omfatter følgende signaler: 
- alarm. 
- fejlmeldinger (selekteres i fejl på anlæg og fejl på alarmlinjen). 
 
Sydøstjyllands Brandvæsen og Vagtcentralen håndterer ikke andre tekniske alarmer. 
 
Normal opsætning i Sydøstjyllands Brandvæsen er: 
- Zone 1 er hovedbrandalarm 
- Zone 8 er overvågning for fejl 
 
Der skal i øvrigt foretages en hensigtsmæssig underopdeling af alarmkanaler, og til 
det formål kan bruges de tilgængelige zoner 2-7. 
 
Anden opsætning skal aftales nærmere af Vagtcentralen. 
 
Teleselskabernes betingelser for tilslutning til alarmlinje skal overholdes. 
 
Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjenings-
vejledning og lovbestemte forskrifter. 
 
Idet anlægsafprøvninger ikke må videregive alarmer, skal vagtcentralen kontaktes 
umiddelbart forud for afprøvningernes gennemførelse, ligesom vagtcentralen skal kon-
taktes, når afprøvningen er tilendebragt. 

 
Alarmtransmission. 
Tilføjelse til Bilag A afsnit Alarmtransmission: 
Via Alarmnettet skal opsættes på nedenstående måde: 
PVC 6-08-01-0032 Sydøstjyllands Beredskab 
BVC 6-07-02-0032 Midtjysk Brand & Redning 
 
Kode           BL              PVC/AVC                       BVC                              TYPE                  L
OG            STA            LIN             STY 
--------------------------------------------------------------- 
   0              1                6-08-01-0032                 6-07-02-
0032                Alarm                        nej              ja                ja                ja 
   1              1                6-08-01-0032                 6-07-02-
0032                Alarm                        ja               nej              nej              ja 
--------------------------------------------------------------- 
PVC 6-08-01-0032 Sydøstjyllands Beredskab, Modemh. 1,Kr. 7 BVC 6-07-02-0032 Midtjysk 
Brand & Redning AVC 6-08-01-0032 Sydøstjyllands Beredskab, Modemh. 1,Kr. 7. 
 
Der skal startes poll på linjen inden vagtcentralen kan modtage alarmer, ved opstart af poll 
skal S/N no. oplyses til vagtcentralen 
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Via Dalko: 
Ved ny oprettelser, skal der vælges Horsens Brandvæsens vagtcentral – Ny oprettelse 
Ved konvertering fra anden overførselstype til Dalko skal der vælges Horsens Brandvæsens 
vagtcentral – konvertering 
Linjen aktiveres først til vagtcentralen når montøren anmoder Vagtcentralen om dette, indtil 
da går alle alarmer kun til Dalko og kan ses på den enkelte kunde i Dalko’s system. 
 
Vigtige adresser og telefonnumre: 

 
Myndighed og aftalepart på ”Tilslutningsaftale”: 
Sydøstjyllands Brandvæsen 
Endelavevej 5 
8700 Horsens 
mail@sojbv.dk 
For kontakt til konkrete medarbejdere, se www.sojbv.dk 
 
Vagtcentral: 
Horsens Kommune, Service & Beredskab 
Vagtcentralen 
Endelavevej 5 
8700 Horsens 
Tlf. 76292770 

 


