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Kommissorium 
Projekt ”Særligt udsatte borgere”  

Forbedring af brandsikkerheden for særligt udsatte borgere i 
Silkeborg Kommune  

Indenfor Sundhed og Omsorg har der på et år været to tilfælde med borgere som er 
omkommet på plejecentre hvor der samtidig opstod brand. Brandene opstod i forbindelse med 
rygning. 
 
Der er på denne baggrund afholdt et indledende møde mellem repræsentanter fra Sundhed og 
Omsorg, Brand og Redning og Ejendomme, hvor det blev aftalt at igangsætte en indsats, der 
skal minimere risikoen for tilsvarende tilfælde i Silkeborg Kommune fremover. 
 
Det blev aftalt mellem afdelingerne at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal udarbejde et 
projekt på baggrund af et kommissorium.  
 
Arbejdsgruppe: 
Morten Corneliusen Silkeborg Brand & Redning  
Lisbeth Melander Heberg, Sundhed og Omsorg 
Pernille Schrøder, Sundhed og Omsorg 
John Dorf, Sundhed og Omsorg 
Carsten Andersen (Handicap og Psykiatri) 
Tove Thomsen (Ejendomme) 
Poul Hansen (Fælles ejendomsdrift) 

Del 1: 

Arbejdsgruppen skal kortlægge hvilke brandsikringsanlæg der findes på de kommunalt drevne 
bygninger med borgere, der er særligt udsatte for brand. Her tænkes ikke på borgere i 
enfamiliehuse men alene borgere i institutioner. 

Arbejdsgruppen skal identificere aktuelt udsatte borgere set i forhold til bygningens 
brandsikkerhedsniveau samt foreslå og beskrive forbedringsforslag i forhold til de enkelte 
udpejede borgere. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om tidsplan, økonomi, 
implementering m.m. Det forventes, at der pt. er tale om under 20 borgere. Arbejdsgruppen 
skal desuden udarbejde en procedure, således at ”nye” udsatte borgere identificeres løbende 
og fremadrettet.  

Del 2: 

Der udarbejdes desuden en langsigtet plan for forbedring af brandsikkerhedsanlæg på 
kommunens institutioner. 

Arbejdsgruppens arbejde vedr. del 1, afleveres senest 8. okt. 2014 til styregruppen. For så 
vidt angår del 2, udarbejder arbejdsgruppen en anbefaling vedr. indsatsen med den 
langsigtede plan (del 2). Arbejdsgruppens foreløbige overvejelser præsenteres ligeledes senest 
8. okt. overfor styregruppen. Styregruppen vurderer, om sagen kræver en politisk behandling. 
Styregruppen består af: 
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Mads Bjerre Nielsen, Silkeborg Brand & Redning  
Jette Laumand, Sundhed og Omsorg 
Marta Højgaard, Sundhed og Omsorg 
John Dorf, Sundhed og Omsorg 
Søren Overgaard, Ejendomme 
 

Arbejdsgruppens arbejde: 
Sundhed og Omsorg og Handicap- og psykiatri har udpeget borgere i de kommunale 
institutioner/plejecentre som ud fra evne og adfærd er vurderet i særlig høj grad at være i 
risiko for at blive udsat for brand.  

Silkeborg Brand & Redning og Fælles ejendomsdrift har på denne baggrund gennemgået de 
konkrete bygninger og de tilhørende brandsikringsanlæg, og vurderet hvilke tekniske 
muligheder der var på de pågældende lokaliteter. Der er desuden indhentet overslagspriser på 
de tekniske løsninger som i de enkelte tilfælde er fundet formålstjeneligt. 

Der er i denne rapport givet bud på hvordan vi fremtidigt får identificeret ”særligt udsatte” 
borgere i kommunens plejecentre og institutioner. Der gives desuden et forslag til, hvorledes 
kvaliteten af undervisningen af personalet kan forbedres og ensrettes, så personalet i højere 
grad er i stand til, at foretage en hurtig og kvalificeret indsats i tilfælde af brand. 

Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder hvor gruppens arbejde er blevet koordineret. Det er 
drøftet, at et løft på området omkring brandsikkerhed ikke alene giver en sikkerhed for de 
særligt udsatte borgere, men også har en væsentlig afledt effekt i et bedre psykisk 
arbejdsmiljø for personalet på de konkrete adresser. 

  

Virklund Plejecenter: Siemens ABA anlæg 
På Virklund Plejecenter er lejlighedernes soveværelser og badeværelser overvåget med 
termodetektorer. I stuen er der røgfølsomme detektorer. Ved en brand i soveværelset kan 
branden nå at udvikle sig til et meget kritisk niveau inden branden opdages. Dette gælder 
specielt hvis døren mellem soveværelse og stue er lukket. Sikkerhedsniveauet kan forbedres 
væsentligt såfremt der sker udskiftning af detektorer på 3 særlige lejligheder fra 
termodetektorer i soveværelset til mere følsomme detektorer. 

Lejligheder:  

Virklundvej 17 D lejlighed 8 
Virklundvej 17 D lejlighed 7 
Virklundvej 17 C lejlighed 6 
 

Alternativ pris på udskiftning af termodetektorer i alle lejlighedernes soveværelser (24 stk) 

Detektorerne skal naturligvis stadig kunne ”tåle” det miljø der er ved cigar og cigaretrygende 
beboere. 
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Prisoverslag afventes fra Siemens  

Arbejdsgruppens anbefaling: 

Det foreslås at skifte detektorerne i de 3 konkrete lejligheders soveværelser. Der foreslås ikke 
en fuldstændig udbygning af ABA anlægget, da centraludstyret og komponenterne er under 
udfasning.  

Udskiftning af 3 detektorer ca. 6.000 kr. 

 

Ballelund Plejecenter: ABA fra Autronicafire (tidligere Kidde 
Danmark) 
På Ballelund Plejecenter er lejlighederne overvåget med termodetektorer. Ved en brand i 
lejligheden kan branden nå at udvikle sig til et meget kritisk niveau inden branden opdages. 
Sikkerhedsniveauet kan forbedres væsentligt såfremt der sker udskiftning af detektorer på 3 
særlige lejligheder fra termodetektorer til mere følsomme detektorer. 

H.C. Branners Vej 1 P, stue 33 
H.C. Branners Vej 1 P, stue 36 
H.C. Branners Vej 1 P, stue 42 
  

Detektorerne skal naturligvis stadig kunne ”tåle” det miljø der er ved cigar og cigaretrygende 
beboere. 

Svar fra Autronicafire (tidligere Kidde Danmark): 
”Ovennævnte kan tilbydes udført for excl. moms kr.5.940,00 

I ovennævnte er indeholdt samtlige ydelser herunder ligeledes opdatering af O-planer. 

Alternativ pris på udskiftning af alle termodetektorer i lejlighederne (41 stk).” 

Der foreslås ikke en fuldstændig udbygning af ABA anlægget (41 stk), da centraludstyret og 
komponenterne er under udfasning.  

 

Arbejdsgruppens anbefaling: 

Det foreslås at skifte detektorer på 3 særlige lejligheder fra termodetektorer til mere følsomme 
detektorer. 

 

Remstruplund Plejecenter: Kidde ABA Anlæg 
På Remstruplund Plejecenter er der sprinklingsanlæg i lejlighederne og ABA anlæg med 
detektering af røg på gangarealerne. Ved en brand i lejligheden kan branden nå at udvikle sig 
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til et meget kritisk niveau inden branden opdages. Der er 2 lejligheder hvor der er udpeget 
beboere der er særlig udsatte for brand. Sikkerhedsniveauet kan forbedres væsentligt såfremt 
en af følgende løsninger følges: 

Opsætning af 2 stk. røgalarmer på Tunstall kaldeanlægget og 2 mobile vandtågesprinklere. 

Alternativt at alle lejlighederne udstyres med røgalarmer på Tunstall kaldeanlægget og mobile 
vandtågesprinklere kun i de 2 konkrete lejligheder. 

Grunden til at der skal etableres mobile vandtågesprinklere er at der ikke er alarm overførsel 
til Silkeborg Brand & Redning fra Tunstall kaldeanlægget samt vanskelige betingelser for 
brandslukning. 

Gudenåvej 1b, lejl.7 1.sal 
Gudenåvej 1b, lejl.7 2.sal 
 

Røgalarm med lejligheds angivelse SD 75 fra Tunstall koster 1600kr pr/stk ved køb af + 5 
stk  -10% 

Q1 mobil sprinkling koster 39.600kr + fragt 2200kr  
 
Montering og igangsætning 6916kr derudover kommer ekstra gruppeafbryder udenom 
fejlstrømsrelæ 3000 kr. 
 
Q1 nedtaget på en adresse og opsat på ny adresse 8615kr 
 
Service af anlægget 1 gang/pr år 1986kr 
 
Eftersyn efter aktivering 1986kr 
 
 

Arbejdsgruppens anbefaling: 

Der foreslås ikke en fuldstændig udbygning af ABA anlægget, da centraludstyret og 
komponenterne er under udfasning.  

Der foreslås opstilling af mobilsprinklere i 2 lejligheder 81.400 kr. 
Røgdetektering og alarmering af personale via Tunstall 3.200 kr. 
I alt med montering m.m. ca. 95.000 kr. i etablering og ca. 4.000 kr. i årlig driftudgift. 
 
 

Bakkegården Thorning: ABA fra Autronicafire (tidligere Kidde 
Danmark) 

Der findes allerede hurtigt reagerende optiske detektorer i lejlighederne. Der er derfor ikke 
behov for yderligere. Sikkerheden kunne dog forbedres med opstilling af mobile 
vandtågesprinklere. Silkeborg Brand & Rednings responstid til Bakkegården er ca. 10-12 
minutter. 
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Blichersvej 22-2, Thorning 
Blichersvej 22-4, Thorning 
 
Arbejdsgruppens anbefaling: 

På grund af den relativt lange kørevej og at der er tale om en fleretagers bygning. Foreslås der 
opstilling af mobilsprinklere i 2 lejligheder 81.400 kr. 
 

Karolinelundscenteret: ABA fra Autronicafire (tidligere Kidde 
Danmark) 
På Karolinelundscenteret er lejlighederne overvåget med termodetektorer. Ved en brand i 
lejligheden kan branden nå at udvikle sig til et meget kritisk niveau inden branden opdages. 
Sikkerhedsniveauet kan forbedres væsentligt såfremt der sker udskiftning af detektorer på 1 
særlig lejlighed fra termodetektorer til mere følsomme detektorer. 

Karolinelundsvej nr. 17 stue 8 
 

Alternativ pris på udskiftning af termodetektorer i alle lejlighederne (46 stk). Både i 
soveværelse og opholdsrum (ca 92 stk). 

Detektorerne skal naturligvis stadig kunne ”tåle” det miljø der er ved cigar og cigaretrygende 
beboere. 

Sikkerheden kunne dog forbedres yderligere med opstilling af 1 mobile vandtågesprinklere. 
Silkeborg Brand & Rednings responstid til Karolinelundscenteret er ca. 11-13 minutter. 

Udskiftning af en termodetektor til en mere følsom detektor kan udføres for excl. moms kr. 
1.980,00 

I ovennævnte er indeholdt samtlige ydelser herunder ligeledes opdatering af O-planer. 

Såfremt der samtidigt skal installeres en Q1 mobil sprinkling vil der blive en merudgift på ca. 
50.000kr og en årlig driftudgift på ca. 2.000 kr.   

Arbejdsgruppens anbefaling: 

Det foreslås at udskifte detektorerne i den konkrete lejlighed ud til mere følsomme detektorer i 
stue og soveværelse ca. 4.000 kr. På grund af den relativt lange kørevej foreslås der desuden 
opstilling af en mobilsprinkler i lejligheden 50.000 kr. 
 

Malmhøj Plejecenter: Siemens ABA Anlæg  

På Malmhøj er lejlighederne overvåget med termodetektorer. Ved en brand i lejligheden kan 
branden nå at udvikle sig til et meget kritisk niveau inden branden opdages. Der er 2 
lejligheder hvor der er udpeget beboere der er særlig udsatte for brand. Sikkerhedsniveauet 
kan forbedres væsentligt såfremt detektorerne skiftes til mere følsomme detektorer. 
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Der er desuden fra personalet ønske om overførsel af oplysninger til decktelefonerne om 
aktivering af detektorer i fællesrummene er i afdeling øst eller vest. Der er allerede 
tekstbesked til decktelefonerne når der er tale om detektering i en lejlighed.  

Lejl. 3 
Lejl. 6 
 

Detektorerne skal naturligvis stadig kunne ”tåle” det miljø der er ved cigar og cigaretrygende 
beboere. 

Prisoverslag afventes fra Siemens  

Arbejdsgruppens anbefaling: 

Det foreslås at skifte detektorerne i de 2 konkrete lejligheder. Der foreslås ikke en fuldstændig 
udbygning af ABA anlægget, da centraludstyret og komponenterne er under udfasning.  

Udskiftning af 2 detektorer ca. 4.000 kr. 

 

Sandgårdsparken: Siemens ABA Anlæg 
På Sandgårdsparken er lejlighederne overvåget med termodetektorer. Ved en brand i 
lejligheden kan branden nå at udvikle sig til et meget kritisk niveau inden branden opdages. 
Der er 2 lejligheder hvor der er udpeget beboere der er særlig udsatte for brand. 
Sikkerhedsniveauet kan forbedres væsentligt såfremt detektorerne skiftes til mere følsomme 
detektorer. 

Sandgårdsparken 3 
Sandgårdsparken 25 
 

Detektorerne skal naturligvis stadig kunne ”tåle” det miljø der er ved cigar og cigaretrygende 
beboere. 

Prisoverslag afventes fra Siemens  

Arbejdsgruppens anbefaling: 

Det foreslås at skifte detektorerne i de 2 konkrete lejligheders sove/opholdsrum. Der foreslås 
ikke en fuldstændig udbygning af ABA anlægget, da centraludstyret og komponenterne er 
under udfasning.  

Udskiftning af 2 detektorer ca. 4.000 kr. 
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Botilbuddet Hinge: Røgalarmanlæg fra LOTEK 
På Hinge Botilbud finder der et serieforbundet røgalarmanlæg. Anlægget er koblet op på en 
lysgiver og et diodepanel. På panelet kan personalet se i hvilken bygning der er meldt brand. 
Personalet kan ikke aflæse hvilket værelse der er tale om. En udvendig blitz på den bygning er 
ramt af brand vil også give mulighed for en hurtigere indsats. 

Personalet har ønske om at kunne aflæse hvilken detektor der er aktiveret. Det betyder dog at 
der skal etableres et helt nyt ABA anlæg. 

Pris på et nyt ABA anlæg som kan leve op til personalets ønsker er 70.000 kr.  

Pris på etablering af udvendig blitz på bygningerne er ca. 5.000 kr. 

Arbejdsgruppens anbefaling: 

Det foreslås at opsætte blitz udvendigt på bygningerne. På grund af den relativt lange kørevej, 
bygningernes kompleksitet og brandalarmanlæggets manglende adressering af alarmen, 
foreslås der desuden opstilling af 2 mobilsprinkler i særlige lejligheder. Pris i alt ca. 90.000 kr. 
og en årlig driftsudgift på ca. 4.000 kr.   
 

Arbejdsgruppens anbefalinger til hvordan vi fremover kan 
være med til at sikre hensigtsmæssige tiltag i forbindelse 
med borgere, der er særligt udsat for brandfare 
Visitation 

Vi anbefaler at boligvisitationen uanset hvilken afdeling visitationen hører til, i deres vurdering, 
udover de almindelige hensyn ,også medtager en generel risikovurdering i forhold til brand. 

Det betyder, at det skal vurderes hvorvidt en bolig er hensigtsmæssig, hvis en borger er ryger 
eller via omgang med ild, elektriske apparater, etc. i særlig grad er i risiko for brand. 

Indflytning 

Ved indflytning bør der altid ske en systematisk risikovurdering gennem den elektroniske APV 
med efterfølgende handleplan. Dette sker på plejecentre i dag gennem Care. Aftaler om bla. 
rygning skal skrives i borgerens døgnrytmeplan eller et tilsvarende system. Den lokale leder er 
tovholder på dette. 

Efter indflytning 

Vi anbefaler, at det er borgerens daglige kontaktperson der ved ændringer i borgerens 
helbredstilstand foretager en løbende risikovurdering i forhold til brand. 

Vi anbefaler, at der afholdes årlige opfølgningsmøder/handleplansmøder/statusmøder hvor det 
er muligt at justere på indholdet af risikovurderingen for den enkelte borger. Møderne kan 
eventuelt afholdes i forbindelse med årshjulet for arbejdsmiljø. 
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Ved risiko for brand 

Vi anbefaler at mobile brandsikringsenheder kan udlånes fra centralt sted for hele kommunen, 
(eksempelvis hjælpemiddeldepotet). Vi forestiller os at det vil give områderne en større 
fleksibilitet og økonomisk robusthed, når der skal findes nye og hurtige løsninger ved opståede 
brandrisici. 

Sikring af personalets mulighed for en kompetent indsats i 
tilfælde af brand 
Arbejdsgruppen har drøftet vigtigheden i at personalet har den tilstrækkelige viden til at kunne 
foretage en god og effektiv indsats i tilfælde af brand. Det er vigtigt at personalet kan 
håndtere situationen på en hensigtsmæssig måde, både for den borger som er udsat for 
branden og for den enkelte medarbejders opfattelse af at vide hvad der er det rigtige og 
mulige i situationen. Det handler med andre ord både om beboernes sikkerhed og om Psykisk 
arbejdsmiljø for personalet. 

Det er derfor drøftet hvordan vi kan sikre en ensrettet undervisning på et tilstrækkeligt højt 
niveau samtidigt med at underviseren også dagligt opleves at være tæt på personalet så 
eventuelle løbende drøftelser kan finde sted.  

Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet et forslag hvor vi sikre, at underviseren under hver 
brandrunde (undervisning) kommer omkring samme emner uanset hvilken institution man er 
tilknyttet. Samtidig skal der til hvert Teknisk serviceteam uddannes og tilknyttes en 
Brandressourceperson som kan hjælpe den enkelte teknisk servicemedarbejder på 
institutionen, i det omfang der er behov for det.  

Med dette koncept sikre vi: 

• en genkendelighed og bedre kvalitet i undervisningsmaterialet uanset i hvilken 
institution man er ansat  

• en styrkelse af undervisningskompetencerne i Teknisk service  
• en fastholdelse af den daglige brandviden decentralt på institutionsniveau 
• en opbygning af brandressourcepersoner i Teknisk Service til støtte for den enkelte 

teknisk servicemedarbejder  
• en forbedring af personalets kompetencer i forhold til at håndtere en brandsituation og 

herigennem opnå et bedre arbejdsmiljø 

 

Handlingsplan: 
• Ressource personer udfærdiger i samarbejde med Silkeborg Brand & Redning ensartet 

vejledning for gennemgang af ”brandrunder”  
• Sikre at teknisk service medarbejder fra hvert team (9 personer) giver ensartet og fast 

kontinuerlig undervisning for plejepersonalet 
• 1 ressourceperson fra hvert af de tre områder står for kontakten mellem Silkeborg 

Brand & Redning  og teknisk service  
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Vejledning for brandrunde med plejepersonale             

1 Gennemgang af Bygning: 

• Placering af brandtryk                 ( billede af brandtryk) 
• Placering af detektor                   ( billede af detektor)      
• Placering af brandslukkere           (billede af brandslukkere) 
• Placering af brandtæpper             ( billede af brandtæppe) 
• Placering af slangevinde               (billede af slangevinde) 
• Placering af bolignødnøgle 
• Placering af lommelygter 
• Placering af flugtveje 
• Afprøvning af slangevinde (alle) 

 

2 Gennemgang af centraludstyr: 

• Forklar de forskellige indikatorlamper          (billede af lamper) 
• Forklar teksten i display                             (billede af display)  
• Forklar gruppenumre og detektornumre 
• Find flere gruppe og detektornumre på oversigtskort 

 

3 Afprøvning: 

• Sæt anlægget i test (ring brand & redning) 
• Udløs detektor i lejlighed 
• Personale aflæser display og finder oversigtskort   (billede af display) 
• Personale aflæser display på dect telefon              (billede af display) 
• Personale går til lejlighed 
• Forklar sluknings muligheder 

Ejendomme

Område syd 
Ressourceperson

Teknisk service 
Team 1

Teknisk service 
Team 2

Teknisk service 
Team 3

Område øst 
Ressourceperson

Teknisk service 
Team 1

Teknisk service 
Team 2

Teknisk service 
Team 34

Område nord 
Ressourceperson

Teknisk service 
Team 1

Teknisk service 
Team 2

Teknisk service 
Team 3

Brand & Redning
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• Forklar forflytning af person 
• Forklar evakuerings muligheder 

Stands ulykken ikke forvær den – benyt aldrig elevatoren ved brand 

 

Sikkerhed: 

• Forklar vigtighed af egen sikkerhed 
 

4 Modtag brand & redning: 

• Hvad er sket 
• Hvor er det sket 
• Er der tilskadekomne 
• Hvor mange er tilskadekommet 
• Hvad er der gjort 

Opsamling: 
Der er således tale om en særlig indsats overfor de 17 borgere der øjeblikkeligt vurderes, at 
være særligt udsatte for brand.  

De mobile sprinkleranlæg som i indkøb koster ca. 40.000 kr., kan opstilles og flyttes efter 
behov. Det samme gælder det trådløse røgalarmanlæg på Tunstall kaldeanlægget. De angivne 
priser er således en indkøbs- og opstillingspris i forhold til konkrete borgere, men anlæggene 
kan til enhver tid flyttes og på længere sigt sikre andre borgere i tilsvarende grad. 

Arbejdsgruppen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at Silkeborg Kommunes 
Hjælpemiddelcentral administrerer ordningen med disse anlæg på samme måde som andre 
hjælpemidler. 

Det anbefales i alt at indkøbe: 

7 stk. Mobil sprinklere i alt ca. 280.000 kr. 

2 stk. Tunstall røgalarmanlæg på kaldeanlæg i alt 3.200 kr. 

12 stk. detektorer i alt 24.000 kr. 

Hertil kommer fragt, montering og tilretning af oversigtplaner. 

Samlet skal det forventes at koste 400.000 kr. i indkøb og opstarts udgifter. 

Det forventes at driftudgiften til servicering af anlæggene påhviler den enkelte institution. 

Udgifterne til at hæve niveauet på undervisningen er ikke belyst. Der vil naturligvis være et 
tidsmæssigt forbrug i forbindelse med uddannelse af brandressourcepersonerne og deres 
videre formidling af viden ud til de decentrale teknisk servicemedarbejdere på institutionerne. 

ARBEJDSGRUPPEN ”Projekt særligt udsatte borgere i Silkeborg 
Kommune” 
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