
VERIFICERET OVERFALDSTRYK  
 
Med det formÂl, at operat¯rer pÂ kontrolcentraler 
har mulighed for at bed¯mme om en overfaldsalarm 
er reel ñ eller er forÂrsaget af et fejltryk, kan f¯lgen-
de kriterier opstilles til krav om verificering:  
 
 Overf¯rsel af alarmsignal fra et vilkÂrligt over-

faldstryk samt et videosignal (billede) til kontrol-
centralen.  

 Overf¯rsel af alarmsignal fra et vilkÂrligt over-
faldstryk samt lyd (menneskestemmer, der be-
krÊfter et overfald) til kontrolcentralen.  

 Overf¯rsel af 2 alarmsignaler genereret fra 2 af 
hinanden uafhÊngige overfaldstryk.  

 Overf¯rsel af 2 alarmsignaler fra et vilkÂrligt over-
faldstryk, med et tidsinterval mellem alarm 1 og 
alarm 2 pÂ max. 10 sekunder.  

 
Overfaldstryk mÂ kun anvendes: 
 
Som udgangspunkt mÂ overfaldstryk kun anvendes 
i de situationer, hvor der er tale om r¯veri mod en 
selv eller andre personer, eller hvor der ud¯ves vold 
eller fremsÊttes alvorlige trusler om ¯jeblikkelig 
anvendelse af vold mod en selv eller andre perso-
ner. Herudover er det en betingelse for aktivering af 
et overfaldstryk, at det ikke er muligt, eller det 
sk¯nnes at indebÊre en vis risiko, at anvende 112. 
 

Ved r¯veri forstÂs: 
 
 Anvendelse af, eller trusler om ¯jeblikkelig an-

vendelse af vold, i forbindelse med en berigelses-
forbrydelse.  

 
Personale skal vÊre opmÊrksomt pÂ: 
 
 At mundtlige trusler eller trusler om hÊrvÊrk 

ikke anses som alvorlige, set i relation til at aktive-
re et overfaldstryk. 

 At ved almindelige tyverier/butikstyveri, mÂ 
overfaldstryk ikke anvendes. 

 At uoverensstemmelser ved betalingssituationer 
mÂ overfaldstryk ikke anvendes. 

 At hvor det er muligt, skal alarm 112 altid anven-
des, ogsÂ efter aktivering af et overfaldstryk, med 
henblik pÂ at afgive yderligere informationer til 
politiet. 

 
Reaktion pÂ verificerede overfaldsalarmer: 
 
 I dagtimerne inden for normal Âbningstid anmel-

des overfaldsalarmen udelukkende til politiet.  
 Uden for alarmstedets normale Âbningstid anmel-

des overfaldsalarmen til politiet og der sendes en 
vÊgter til at skaffe adgang til alarmstedet. 

 Overfaldsalarmer fra private hjem sendes der altid 
en vÊgter til at skaffe adgang. 
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Ved etablering af et V-AIA anlÊg skal der etableres 
n¯gleboks eller elektronisk kodelÂs til at sikre vÊg-
teren uhindret adgang til lokaliteterne.  
 
Installationen skal vÊre udf¯rt og serviceret af en 
F&P registreret installat¯r.  
 
V-AIA EJERENS ANSVAR (FORPLIGTELSE)  
 
Hvor kunden (anlÊgsejeren) ¯nsker alarmanlÊgget 
klassificeret som et V-AIA anlÊg, skal kunden ud-
fÊrdige (underskrive) en fuldmagt, som bemyndi-
ger kontrolcentralen til at handle pÂ kundens vegne 
i forbindelse med "skadesbegrÊnsende foranstalt-
ninger" eksempelvis rekvirere vagtpersonale, s¯rge 
for afdÊkning af kundens vinduer eller lignende. 
Det er kundens ansvar, at der inden for de fastsatte 
tidsgrÊnser kan skaffes fri adgang til lokaliteterne.  
 

Det er kundens ansvar, at der bliver ivÊrksat proce-
durer, som sikrer at virksomhedens personale er 
instrueret og opdateret i betjening af anlÊgget.  
 
ALARMINSTALLATÿRENS DOKUMENTATION 
OG INSTRUKS  
 
Alarminstallat¯ren skal som minimum instruere og 
dokumentere et anlÊg sÂledes, at kunden har for-
stÂelse for anlÊggets funktion, opbygning og betje-
ning omfattende:  
 
 Skriftlig brugervejledning.  
 Skriftlig gruppeoversigt.  
 Mundtlig instruktion til kunden eller dennes an-

svarlige person om alarm- og fejltilstand. 
 Sikre sig at kunden eller dennes ansvarlige person 

i virksomheden har ivÊrksat procedure i forbin-
delse med Êndring af adgangskoder mv. 

îACTION-CARDî FOR  
KONTROLCENTRALERNE OG POLITIET 
 

 
 

Alarm 

Nej Alarm behandles efter  
sÊdvanlig procedure 

Alarm fra 
V-AIA 

anlÊg? 

AP1/KTP2 

KC anmelder til: 

Anden alarm / 
flere alarmer 

F¯rste  
alarm 

Politiet 

0 ñ 10 min. 

Signalbehandling hos
kontrolcentralerne

Hurtigst muligt 0 ñ 5 min. Hurtigst muligt, 
dog max 20-35 
min. 

0 ñ 5 min. 

Signalbehandling hos
politiet

Politi
fremme

Alarmpatrulje
fremme

AP
1
= Alarmpatrulje

KTP
2
= Kontaktperson

Ja 

FORM≈L  
 
Som udgangspunkt for indf¯relse af V-AIA begrebet 
er det formÂlet at etablere en hurtig tilstedevÊrelse 
pÂ alarmadressen med deraf f¯lgende mulighed for 
politiet at anholde indbrudstyve og i ¯vrigt forhin-
dre indbrud, at h¯jne alarmkvaliteten pÂ bÂde det 
funktionelle og operative plan samt opnÂ st¯rre 
sikkerhed for brugerne.  
 
Dette indebÊrer, at de alarmsignaler og informatio-
ner som kontrolcentralerne skal vurdere pÂ og vide-
regive til politiet, skal vÊre meget pÂlidelige og 
detaljerede.  
 
DEFINITION P≈ V-AIA  
 
For at kunne betegne et AIA anlÊg som V-AIA, skal 
anlÊgget vÊre opbygget pÂ en mÂde som g¯r, at der 
inden for et bestemt tidsrum (0-10 minutter) afgives 
to (2) af hinanden uafhÊngige alarmsignaler til kon-
trolcentralen. V-AIA anlÊgget kan som minimum 
vÊre opbygget med:  
 
1. FÊlles verifikation  
IndbrudsalarmanlÊgget fra et omrÂde betragtes 
som verificeret, nÂr overvÂgningen er projekteret og 
installeret pÂ en mÂde, som ved bevÊgelse fra rum 
til rum medf¯rer indbrudsalarmtilstand ved mindst.  
 
 To af hinanden uafhÊngige detektorer i omrÂdet. 
 
Eller!  
 
 En detektor i omrÂdet samt mindst en detektor i 
 bygningsskallen, som begrÊnser omrÂdet.  
 
2. Individuel verifikation  
Indbrudsalarm fra et rum eller lokale betragtes som 
verificeret, nÂr overvÂgningen er projekteret og 
installeret pÂ en sÂdan mÂde, at detektorer, som 
indgÂr i samme individuelle verifikation, er tilsluttet 
forskellige gruppekredsl¯b eller er individuelt 
adresseret, og hvor indbrud medf¯rer indbruds-
alarmtilstand ved mindst.  
  
 To af hinanden uafhÊngige detektorer i rummet  
 
Eller!  
 
 En detektor i rummet samt mindst en detektor i 

bygningsskallen, som afgrÊnser rummet.  
 

Alarmsignalerne kan ogsÂ vÊre en kombination af 
et alarmsignal genereret af AIA anlÊgget og et vi-
deosignal fra et ITV anlÊg, eller en kombination af 
et alarmsignal genereret af AIA anlÊgget og et lyd-
signal (menneske stemme) som klart indikerer, at 
der med stor sandsynlighed foregÂr en kriminel 
handling.  
 
I forbindelse med anmeldelse til politiet er det  
kontrolcentralens ansvar, at foretage den n¯dvendi-
ge vurdering af, om der reelt er tale om en verifice-
ret alarmsituation (der foregÂr med overvejende 
sandsynlighed en kriminel handling).  
 
SIGNALBEHANDLING - OG  
INFORMATIONSFORMIDLING FRA  
KONTROLCENTRALERNE TIL POLITIET  
 
Kontrolcentralen skal ved anmeldelse til politiet 
kunne oplyse korrekt tidspunkt (atom ur i Frank-
furt) for aktiveringen af henholdsvis f¯rste og anden 
alarm, samt adgangsveje til ind - og udgange i virk-
somheden. Adgangsvej til ind - og udgange i virk-
somheden har kun betydning sÂfremt virksomhe-
den har en st¯rrelse som ikke er uvÊsentlig i for-
hold til det sted i virksomheden, hvor politiet nor-
malt ville ankomme.  
 
I butikscentre med aflÂste centrale indgangsd¯re 
skal der kunne skaffes adgang for politiet inden for 
den reaktionstid, som er gÊldende for det pÂgÊl-
dende sikringsniveau.  
 
Indl¯ber der under behandlingsforl¯bet informatio-
ner - afmelding fra bruger, frakoblingssignal, eller 
yderligere signalere, er kontrolcentralen forpligtet til 
¯jeblikkelig at orientere politiet om den nye situati-
on.  
 
KVALITETSKRAV TIL AIA UDSTYR,  
KOMPONENTER OG INSTALLATÿR  
 
Kvalitetsniveauet pÂ det udstyr som anvendes til at 
generere en verificeret alarm, skal vÊre F&P regi-
streret udstyr eller tilsvarende.  
 
Alle anvendte detektorer skal vÊre F&P registrere-
de.  
 
AIA centraludstyret skal afgive et tilkoblings- og 
frakoblingssignal til kontrolcentralen. 


