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Der sker en ulykke.         
Hvilken type ulykke er 

det?

Personskade

Stands ulykken og 
giv livreddende 

førstehjælp, 
Anvend evt 
hjertestarter.

Se placering på 
arkets bagside.

Ring 112.

Kontakt 
portvagten.

46774444.           

Giv almindelig 
førstehjælp, til 

hjælpen 
ankommer.

Brand

Red mennesker

Slå alarm, knus 
glasset i den røde 
brandalarm ved 

bygningens 
udgang og tryk på 

knappen.           

Ring 112.

Bekæmp ilden hvis 
muligt ellers 

evakuer  
bygningen se             

Alarmen lyder.

Alarmen lyder.                            
Højttalersystemet vil informere dig om, hvilken type alarm 

der er tale om.

Udefrakomm. 
Gas/Røg, 

Radioaktivt 
udslip Bygningen 

skal IKKE 
evakueres, bliv 

indendøre eller søg 
omgående ind i 

nærmeste bygning.

Luk alle døre og 
vinduer og stands 

ventilationen i 
stinkskabe i størst 
muligt omfang.

Bliv i bygningen og 
afvent instruktioner 

via højttaler-
anlægget.

Tag kontakt til AU's 
krisehåndtering 

87151617, institut-
leder, centerchefen 

eller den daglige 
arbejdsmiljøleder.

Brandalarm                     
Bygningerne skal evakueres, alle søger mod 

samlingsstedet.

Magnettavlerne tages 
ned af væggen og 

medbringes til 
samlingsstedet. 

Hjertestartere tages 
også med til 

samlingsstedet.

Når situationen er under 
kontrol kontaktes AU's 

krisehåndtering, 
(87151617) institut-

leder, centerchef eller 
den daglige 

arbejdsmiljøleder.

Når brandvæsnet 
ankommer, informerers 

det af 
beredskabsgruppen om 

eventuelle 
tilbageblevne personer i 

bygningen og om 
eventuelt 

tilskadekomne. 

Magnettavlen  
kontrolleres, for at sikre, 
at alle er kommet ud af 

bygningen. 
Beredskabsgruppens 
medlemmer redder 

mennesker i fare, slukker 
brand, lukker døre og 

vinduer, hjælper 
tilskadekomne 

mennesker . De har 
kursus i førstehjælp

AU's krisehåndtering 
starter en telefonkæde 
op, som kontakter alle  
relevante personer og 

medier.

Optælling via 
magnettavle har 

dannet et overblik over 
personer i bygningen, 

og via førstehjælps 
træning har man 

minimeret skader på 
skadelidte.
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Nyttige telefonnumre i tilfælde af ulykke/indbrud. 

Institut for Miljøvidenskab 

Carsten Suhr Jacobsen  253 77667 Ole Hertel  301 83114 
Institutleder ENVS     Viceinstitutleder ENVS 

 

Institut for Bioscience 

Peter Henriksen  871 58557   Helene Nyegaard Hvid 935 22135 
Institutleder BIOS     Viceinstitutleder BIOS 

 

Uffe Dan Henriksen  911 69919   Stephan I. Bernberg 302 97100    
Driftsleder     Daglig arbejdsmiljøleder. 

 

DTU RISØ’s portvagt  467 74444   Jeppe Dalgaard Balle 608 27210 
     Førstehjælps instruktør 

 

INFO OM KEMIKALIER VED BRAND: 

Christian Monies  616 88059 Pia Lassen  252 17004  
Kemiker    Kemiker 

Martin M Larsen   617 99063 
Kemiker 

  

Aarhus universitet  871 51617  
Alarmeringsnummer 

 

Samlingssted og Placering af de 2 hjertestartere 

 

 
 

AU Roskilde 
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1 BEREDSKABSPLANENS FORMÅL 

 At redde mennesker i fare ved enhver hændelse påført udefra eller internt uden tab af 

menneskeliv. 

 At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred. 

 

2 INSTRUKS VED BRAND 

Hele personalet skal være bekendt med beredskabsplanens forside og siderne 1, 3 og 4. 

Se også Actioncard for hurtig vejledning (forsiden+side1). 

 

2.1.1 Alarmering 

 For alle gælder: Tast 112, alarm, på telefonen. Se actioncard om alarmering i alle 

afdelinger, Forside og side 1 

 Oplys, at det brænder i AU Roskilde, bygning ........., rum nr…....., 

indgang/udgang........Aktiver nærmeste brandmelder (alarm i en bygning går til DTU 

Risøs alarmcentral). 

Send en person til relevant indgang for at modtage brandvæsenet og vise vej.  

(Brug aldrig elevator). 

 Ring ved først givne lejlighed til Aarhus Universitets krisehåndtering på Tlf.87151617. 

 

 

2.1.2 Alarmen udløser 

 Meddelelse om brand i bygninger gives af DTU Risøs alarmcentral via 

højttaleranlægget, der er installeret i alle bygninger. 

 Uheldsområdet bliver automatisk lukket af ved hjælp af branddøre. (Dørene kan åbnes 

manuelt). 

 

 

2.1.3 Evakuering 

 Forlad bygningen! (Brug aldrig elevator). (Brandalarm medfører ALTID evakuering af 

hele AU Roskilde). 

 Det er et fælles ansvar, at magnettavlen tages med ud på samlingspladsen.  

 Det evakuerede personale samles på et forud aftalt sted, se EVAKUERINGSPLAN side 1, 

hvor optælling foretages, og man afventer nærmere besked. 

 Konstaterer DTU Risøs portvagt ved en brandalarm, at der er brand, kommer der en ny 

højttalermelding, at der er brand, og de alarmerer brandvæsenet. 

 

2.1.4 Egen indsats 

 Luk om muligt døre og vinduer. 

 Fjern om muligt trykbeholdere/luk gashaner. 

 Begynd om muligt (uden fare for dig selv) slukning med egnet slukningsmateriel.  

BRUG ALDRIG VAND I LABORATORIER/EL-INSTALLATIONER. 
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2.2 INSTRUKS VED ANDRE UHELD  

(kemikalieuheld, personskade) 

 

2.2.1 Alarmering 

 Tast 112 for hjælp/ambulance på telefonen. 

 Kontakt DTU Risøs portvagt på tlf. 46 77 44 44, så de er klar til at modtage 

ambulancen. 

 Send en/to person(er) til relevant indgang for at modtage hjælpen/ambulancen og 

vise vej. 

 Ring ved først givne lejlighed til Aarhus Universitets krisehåndtering på tlf. 87 15 16 17. 

 

2.2.2 Egen indsats  

 Yd førstehjælp/begræns skadens omfang. 

 Få en person til at hente hjertestarteren, hvis det er nødvendigt. 

 Luk om muligt døre og vinduer. 

 Send en kvalificeret person, der kan oplyse om uheldet, med i ambulancen. 

 Oplys om implicerede kemiske stoffer evt. gennem 

arbejdspladsbrugsanvisninger/leverandørbrugsanvisninger. 

 Søg oplysninger hos f.eks. Beredskabsstyrelsen, kemikalieberedskabsvagten (døgnvagt) 

tlf. 45 90 60 00. 

 Giftlinjen - døgnvagt (Bispebjerg hospital) tlf. 81 12 12 12. 

 Kontakt evt. specialrengøringsfirmaer, i forbindelse med oprydningen. 

 

2.2.3 Orientering 

 Orienter receptionen på lokal (871) 51337 i tidsrummet 9.00 til 16.00 (fre. 15.00) 

Omstillingen skal f.eks. kunne videreinformere politiet. 

 Uden for receptionens åbningstid overtager DTU Risøs portvagt ansvaret      

(tlf. 46 77 44 44). 

 Overvej behovet og giv om fornødent pårørende besked. Ved større uheld er det 

institutlederens ansvar at underrette pårørende. 

 Husk altid ved arbejdsulykker at sørge for, at der udarbejdes en 

arbejdsskadesanmeldelse og orienter arbejdsmiljøgruppen og den daglige 

arbejdsmiljøleder. Snak eventuelt med din arbejdsmiljørepræsentant. 
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2.3 INSTRUKS VED UHELD UDEN FOR AU’S OMRÅDE 

 

2.3.1 Alarmering 

 Uheld uden for AU Roskildes bygninger - på DTU Risøs indhegnede område - der er af 

betydning for AU’s medarbejdere, vil blive meddelt via højttalerne. 

 Udslips alarm - 15 sekunders konstant tone fra luftværnssirene på DTU Risø. Personer, 

der opholder sig udendørs, skal straks gå indendørs i nærmeste bygning. 

 

2.3.2 Egen indsats 

 Medarbejderne i AU Roskilde skal ved udslipsalarm forblive inden døre. Luk vinduer og 

døre. Sluk straks for ventilation og udsugning fra stinkskabe og forlad rum med 

indblæsning. Følg de gennem højttalerne givne instrukser. 

 

2.4 EVAKUERING 

 

2.4.1 Gul vest og evakueringsleder 

Når bygningen evakueres, ifører et medlem fra Beredskabsgruppen eller arbejdsmiljø 

organisationen sig en gul vest. Personen med vesten fungerer nu som evakueringsleder og 

samler al information fra beredskabsgrupperne og giver den videre til brandvæsnet. 

Den gule vest er placeret i et skab tæt på samlingsstedet, i skabet er også en notesblok og 

en kuglepen. 

 

2.4.2 Beredskabsgruppernes indsats 

Beredskabsgruppen skal kende opgaverne i deres sektioner samt være behørigt 

oplært/instrueret. 

I tilfælde af evakuering af hele DTU Risøs indhegnede område reguleres dette af DTU Risøs 

beredskab. Følg de gennem højttalerne givne instrukser. 

 

Beredskabslederen fra de enkelte beredskabsgrupper meddeler evakueringslederen, om 

der mangler nogen, som eventuelt kan være efterladt i bygningen, dette opgøres ud fra 

optælling via magnettavler på samlingsstedet (Se samlingsstedets placering på side 1). 

Beredskabsgruppens medlemmer kan ses på intranettet. 

 

2.4.3 Beredskabsgruppen og medarbejdere der er uddannet i førstehjælp. 

 

Beredskabet i Roskilde 

En del af personalet er instrueret i, hvordan man skal forholde sig, når alarmen lyder, og 

disse personer indgår i beredskabsgruppen og er alle uddannet i at yde førstehjælp. 

Du kan finde en oversigt over beredskabsgruppens medlemmer på hjemmesiden. 

 

Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer er også uddannet i førstehjælp med det formål, 

at det altid bør være muligt at kunne få hjælp i tilfælde af en ulykke. 

Du kan finde en oversigt over LAMU’s medlemmer på arbejdsmiljøsiden. 
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2.5 INSTRUKS I "RØMNING" AF PERSONALET I TILFÆLDE AF BRAND 

 

 Forlad bygningen gennem nærmeste dør, brug evt. trapperne, ALDRIG ELEVATOREN. 

 Er gangene røgfyldte: bliv i rummet, luk døren, anvend evt. vindue, som udgang. 

 Personalet samles ved den med gult markerede samlingsplads (se side 1), hvor 

optælling foretages, og man afventer nærmere besked. 

 

2.6 ANSVAR OG PLIGTER 

2.6.1 Beredskabslederen skal sørge for: 

 at sætte evakuering i gang, hvis det er påkrævet 

 at optræde roligt, så panik undgås 

 at informere evakueringslederen om eventuelle 

tilbageblevne personer i bygningen samt eventuelle 

tilskadekomne 

 at deltage i evalueringen af indsatsen 

 at meddele ændringer i beredskabsgruppernes 

opbygning 

 

2.6.2 Beredskabsgruppen skal sørge for: 

 at redde mennesker i fare (uden risiko for eget liv) 

 brandslukning i eget afsnit 

 at begrænse uheldet/katastrofen 

   at lukke døre og vinduer, hvis det er muligt 

 at hjælpe ved evakuering af personer i eget afsnit, undersøge om alle er kommet ud 

 at hjælpe forkomne personer 

 optælling på samlingssted 

 

2.7 ARBEJDSMILJØUDVALGET’S OPGAVER (LAMU)  

(LAMU = lokalt arbejdsmiljøudvalg) 

 at koordinere og ajourføre beredskabsgruppernes opbygning, opgaver og uddannelse 

(eks. førstehjælpskurser) 

 bl.a. gennem regelmæssige øvelser og lignende at vedligeholde 

beredskabsgruppernes effektivitet 

 at orientere beredskabsgrupperne om specielle forhold/krav fra f.eks. 

brandmyndigheder 

 at evaluere indsatsen efter eventuelle farlige hændelser 

 

Alle involverede personer forventes at deltage i relevant uddannelse inden for området, 

som udbydes af LAMU. 
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2.8 VARME TÆPPER FINDES HER: 

 I skabet ved receptionen. 

 Bygning 140, over for lokale D1.31, inde i skab 

 i Pavillonens møderum (P1.16), bygning 885, oven på skabet til venstre for 

indgangsdøren 

 Bygning 142, i lager lokalet over vindeltrappen, som er til venstre for indgangsdøren 

 

2.9 BRANDSLUKNINGSUDSTYRETS ANVENDELSE 

 

 KULSYRESLUKKER: anvendes ved brand i  

    analyseapparatur, i laboratorier, edb-udstyr og  

    el-installationer. 

  Læg et kulsyrelag over ilden, således at ilden 

  kvæles. At sprøjte direkte på ilden er håbløst. 

  Kulsyreslukkere må ikke anvendes mod   

  personer (forfrysninger, kvælning).             

     

 PULVERSLUKKER: anvendes ved brande i  

væsker og faste stoffer, træ, papir, tekstiler o.lign.      Kulsyreslukker 

                

 INERGEN: anvendes kun i edb-rum, og det aktiveres automatisk. Rummet 

skal forlades pga. risiko for kvælning og benyttes først igen efter 

udluftning.       
                                                                                                         Pulverslukker 

 BRANDTÆPPE: anvendes især ved brand i personers tøj. 

Personen lægges på gulvet for at forhindre, at flammerne når hovedet (håret), og ilden 

kvæles med tæppet. Hold tæppet op foran kroppen (beskytter mod strålevarme og 

gnister, mens man nærmer sig ilden). Pak tæppet godt omkring det, der brænder. Løft 

forsigtigt en flig af tæppet og se, om ilden er gået ud. Så snart ilden er bekæmpet, 

fjernes tæppet. 

 

 BRANDSLANGE, NØD- ELLER HÅNDBRUSER: anvendes ved 

kemikalieuheld og brand i tøj, træ og papir. 

Der må ikke anvendes vand til slukning af brand i el-

installationer, brand i væsker eller ved syrekar, da det er 

livsfarligt, og det kan give stød. Desuden kan ilden spredes, og 

der kan opstå eksplosioner. 

 

 
     

             Slangevinde/brandslange 

 

 

 

 

 

 

 

 


