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Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet 2022

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen gennemfører 
den årlige afprøvning af varslingssystemet

ONSDAG DEN 4. maj 2022 KL. 12:00 TIL KL. 12:15

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse lægger stor vægt på, at personer, 
som kan blive berørt af sireneafprøvningen, på forhånd er orienteret. 
Styrelsen anmoder derfor om, at vedlagte bilag anvendes til at orientere 
viceværter, håndværkere eller andre, der eventuelt kan befinde sig i 
nærheden af en varslingssirene i tidsrummet 11:55 til 12:15.

Side 2 ”Beredskabsstyrelsen informerer”, kan anvendes til at orientere 
relevante personer.

For at sikre, at nærværende orienteringsbrev når frem til ejerne af de 
ejendomme, der berøres af sirenevarslingen, beder Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse om at eventuelle navne- og adresseændringer indsendes 
til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring 
eller på e-mail: fes@mil.dk 

Krigen i Ukraine
Krigen i Ukraine er i denne tid på manges nethinder, og lyden af sirenetesten 
kan formentlig bringe bange mindelser frem hos nogle. Derfor opfordrer 
Beredskabsstyrelsen til øget information om testen. Alle er velkomne til at 
benytte både det medsendte og det øvrige informationsmateriale, der kan 
findes på brs.dk.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk/da/sirener kan I bl.a. finde 
”Fakta om sirenevarsling” på dansk, og oversat til ukrainsk, engelsk, arabisk, 
russisk, tyrkisk, urdu og somalisk. 

Yderligere information om varslingssystemet kan findes på Beredskabsstyrelsens 
hjemmeside www.brs.dk og ved henvendelse til Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse på telefon 7281 3000.

Med venlig hilsen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

http://www.brs.dk/da/sirener
http://www.brs.dk/
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afprøver Beredskabsstyrelsen i samarbejde med politiet det 
landsdækkende varslingssystem.

Sirenerne afgiver signal tre gange.

      1. gang: Tonen stiger hurtigt og falder langsomt: 

                    
                    Signalet varer i alt 45 sekunder. 
                    Signalet betyder: ”GÅ INDEN DØRE”

      2. gang: Tonen stiger hurtigt og falder langsomt:

                    
                    Signalet varer i alt 45 sekunder. 
                    Signalet betyder: "GÅ INDEN DØRE" 

      3. gang: Én lang tone:

                    
                    Signalet varer i alt 45 sekunder. 
                    Signalet betyder: "FAREN ER FORBI"

Personer, der opholder sig i en vandret linje inden for 40 meter af et sirenehoved, løber en 
risiko for at pådrage sig høreskader, når sirenen afgiver signal. Effektivt høreværn skal der-
for altid anvendes. Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved almindeligt 
ophold under sirener.

Ring ikke til 1-1-2, politi eller brandvæsen, fordi sirenerne afgiver signal. Unødvendige 
opkald om sirenesignal kan blokere alarmcentralen for livsvigtige meddelelser.

Læs mere om varsling på www.brs.dk 

http://www.brs.dk/
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