
  

 

 

 

 

 

Brandsikkerhed på plejehjem optimeres 

En skrappere fortolkning af loven om brandsikring via sprinkleranlæg betyder, at 

Hedensted Kommunen laver en række opgraderinger på kommunens plejehjem.  

 

Nærmere betegnet skal Kirkedal i Rårup, Kildevældet i Hornsyld og en enkelt afdeling på 

Birkelund i Juelsminde have installeret sprinkleranlæg. Fire andre plejecentre skal have 

lavet mindre ændringer, eksempelvis anderledes opdeling af flugtveje og etablering af 

brandsikre døre.  

 

Forbedringerne kommer som følge af en brand på et plejecenter på Djursland i 2018, 

hvilket gav anledning til et nationalt tjek af brandsikkerheden på landets plejehjem.  

 

"Det er naturligvis allerede en lang række brandforanstaltninger på vores plejehjem, men 

vi vil være 100% sikre på at leve op til reglerne for brandsikkerhed. Det får vi løst, og vi 

vil sikre mindst mulig gene for beboerne, når vi skal lave de fysiske ændringer i bygnin-

gerne.", fortæller René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg. 

 

De andre former for brandsikring er for eksempel røgalarm – også kaldet ABA-anlæg - 

hvor alarmen ringer hos både personale og brandvæsen. Desuden er der mulighed for at 

beboerne kan trykke på nødkaldsalarmer i deres lejligheder, ligesom der er evakuerings-

planer, branddøre og ikke mindst personaledækning døgnet rundt.  

 

Undersøgelsen viste også krav om sprinkleranlæg på plejehjemmet Bøgely i Hedensted 

samt Øster Snede Plejehjem. På Bøgely foreslås det at ændre opdelingen af rummene, 

hvilket løser brandsikkerheden i stedet for sprinkleranlæg. På Øster Snede er den foreslå-

ede løsning at nedlægge to boligenheder. Med færre beboere lever bygningerne op til 

brandsikkerheden via nødkald, røgalarmer mv.  

 

Ud over de fem nævnte plejehjem skal der på Løsning og Møllebo Plejehjem laves mindre 

ændringer af nogle flugtveje. 

 

”Der er i dag allerede stor sikkerhed på vores plejehjem, men jeg er rigtig glad for, at vi 

lige giver det sidste på brandsikkerheden, så ingen kan være i tvivl om at sikkerhed og 

tryghed for beboere og personale betyder noget”, siger Chef for Social Omsorg René G. 

Nielsen. 

 

Planlægningsarbejdet er allerede i gang, og opsætning af nye sprinkleranlæg forventes 

besluttet, når Udvalget for Social Omsorg drøfter sagen den 6. maj. Derefter skal der la-

ves udbud på opgaven. Arbejdet forventes at være afsluttet i løbet af efteråret 2020. De 

samlede udgifter estimeres til 9-10,5 mio. kr.  

 

Der vil naturligvis komme nærmere information om det praktiske på de enkelte pleje-

hjem, når brandforanstaltningerne skal udføres. Hvis man som beboer eller pårørende har 

spørgsmål, er man som altid meget velkommen til at snakke med personalet på pleje-

hjemmene.  

 

 

For mere information:  

René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg, tlf. 2462 6743 

 

Den 2.5.2019 


