
 

Bilag A 

– Specifikke forhold for Midtjysk Brand og Redning 

Procedurer i forbindelse med oprettelse af ABA 
Anlægsejer og installatør gøres opmærksom på, at endelig godkendelse og tilslutning først kan ske når 

følgende betingelser af opfyldt: 

1. Der foreligger en udfyldt og underskrevet ”Tilslutningsaftale”, Bilag B. 

 

2. Der foreligger et udfyldt og underskrevet Bilag F, ”Kontaktpersoner” 

3. Der foreligger alle de godkendt 1. inspektionsrapporter fra akkrediteret virksomhed. 

 

4. Der foreligger en tilkørselsplan med angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæggets 

betjeningsudstyr, placering af samtlige nøglebokse på adressen, placeringer 

brandsektionsadskillelser, udløsetryk for ABV mv., brandveje/tilkørselsvej fra offentlig vej, 

Tilkørselsplanen skal godkendes af Midtjysk Brand og Redning (se eksempel på hjemmesiden) 

5. Der skal monteres mindst en nøgleboks indeholdende en hovednøgle. Ved hovednøgle forstås en 

nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Anlægsejer og/eller installatør er 

ansvarlig for at rekvirere nøgleboks rettidigt. Nøgleboks skal være overvåget via ABA-anlægget 

for anlæg installeret efter d. 1/1-2020. 

 

Ovenstående punkter skal være opfyldt min. 14 dage forinden endelig tilslutning, og fremsendt på mail til 

MOGF@MJBR.DK 

Alarmtransmission 

Midtjysk Brand og Redning accepterer alarmtransmissioner fra udstyr som er certificeret i henhold til 

DS/EN 54-21, og MJBR-vagtcentral skal være klar til at modtage signalet fra leverandøren. 

Opsætning skal være: 

• Zone 1 – Alarm ABA  

• Zone 2 – Alarm AVS 

• Zone 3 – Alarm via Brandtryk 

• Zone 4 - Ledig 

• Zone 5 - Ledig 

• Zone 6 - Ledig 

• Zone 7 - Nøgleboks 

• Zone 8 - Fejlmeldinger 

Kontakt Midtjysk Brand og Redning på vc@mjbr.dk for udlevering af  

ID/alarmtransmissionsnummer eller Hardware ID 

Primær vagtcentral: PVC 6-07-02-0032 

Sekundær vagtcentral: BVC 6-04-02-0033 
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Økonomi 

Takster for oprettelse og overvågning af ABA, samt udrykning til blinde alarmer, findes under dette link: 

http://mjbr.dk/Selvbetjening/Vagtcentral. 

Der ydes ikke refusion i tilslutningsafgiften og den årlige afgift i tilfælde af nedlæggelse, 

overdragelse eller langtidsservice.  

Nøgleboks 

Opsætning af nøgleboks ligger hos nøgleboks rekvirent. Det er rekvirent der skal sørge for opsætning af 

nøgleboks efter nærmere aftale med Midtjysk Brand og Redning, Myndighed og Forebyggelse. De med 

nøgleboksen forbundne udgift (nøgleboks, tilkobling til alarm og service) afholdes af anlægsejer.  

Der skal etableres overvågning af nøgleboks jf. ovenstående punkt om alarmtransmission 

Bestilling/afhentning af nøgleboks/-rør skal ske ved henvendelse til: 

Station Viborg, Industrivej 3, 8800 Viborg 

Eller 

Station Silkeborg, Kejlstrupvej 99c, 8600 Silkeborg 

 

Kontrol og service 

Afprøvning af alarmoverførelsen til vagtcentralen skal som minimum ske en gang årlig eller efter 

installations standard. 
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