
 

 

 
 

 

 

 
 

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto 

 
  



 

BEREDSKABSPLAN (17-03-2020)  

 

 

 

2 

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er  
 At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv 

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

 

 

GENEREL INSTRUKS for beredskabet 
Vigtigst af alt er at bevare roen og undgå panik, hvis der skulle opstå brand eller andre hændelser, der udlø-

ser brandalarmen. 

 

BRANDSEKTIONERNE 

Vi har – ud over de 4 almindelige udgange - 2 brandtrapper og på hver etage 3 gule branddøre, der opdeler 

bygningen som vist på tegningen herunder): 

 

            Blok A           Blok B                   Blok C           Blok D 

 

Udgange er alle steder mærket med et af disse grønne skilte. 

 

 

ANSVAR OG PLIGTER – instruks trin for trin 
Instruks for al personale: 

1. red mennesker i fare uden risiko for eget liv  

2. tjek om nogen har taget ansvaret for evakuering i din brandsektion (er den gule vest væk?) – ellers tag 

ansvaret ved at tage vesten på (se næste afsnit) 

3. aktiver brandalarmen og ring til brandvæsenet 0-112 

 
ellers 

1. undgå panik men forlad bygningen ad nærmeste flugtvej – gå ikke gennem branddørene og brug ikke 

elevatorerne! 

2. gå til P-plads foran hovedindgangen ved springvandet (vandkunsten) 

3. forlad ikke området før beredskabslederen har givet lov 

Trinvis brandbekæmpelse: 

 red mennesker 

 aktiver brandalarmen 

 alarmer brandvæsen 0-112  

 bekæmp ilden 

Luk om muligt døre og vinduer. Sluk for el og gas. 
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Medarbejdere, der har taget en gul vest på har ansvaret for evakuering i sit afsnit: 

1. red mennesker i fare uden risiko for eget liv 

2. evakuer personale ved at tjekke alle lokaler i eget ”afsnit”, luk dørene, når der er tjekket 

3. evakuer til P-plads foran springvandet og orienter beredskabsleder om eventuelle tilskadekomne 

4. opsøg brandstedet (hvis det er i dit eget ”afsnit”) og sluk med nærmeste håndslukningsmateriale/brand-

slange 

5. begræns skaden (luk døre, fjern evt. trykflasker og deres skilte (”Trykflasker”) fra brandområdet og luk 

for el eller gas) 

 

Personen med den gule vest kan med fordel uddele ovenstående 5 opgaver til andre tilstedeværende i områ-

det.  

 

Beredskabslederen, tager den orange vest på og tager tjeklisterne med ud til vandkunsten (vest og tjek-

lister hænger i vindfanget). Beredskabslederen er under evakueringen husets øverste ansvarlige og har føl-

gende primære opgaver: 

1. tjek om der er ringet til 0-112  

2. det sikres, at gastilførslen er slukket via gascentralen i gården (brug dørnøgle) 

3. saml personalet på P-plads foran springvandet og registrer, hvilke afsnit der stadig mangler at melde, at 

der er tømt for personale (via evakueringspersonerne) 

4. ved brandvæsenets ankomst afgives en situationsrapport. Brandvæsenet overtager indsatsen 

5. ring til Aarhus Universitets kriseberedskab (tlf. 87 15 16 17) og giv også dem en situationsrapport 

6. efterfølgende evalueres indsatsen 

 

Det er viceinstitutlederen, der er den primære beredskabsleder. I dennes fravær overtager en kollega 

fra arbejdsmiljøorganisationen ansvaret. 

 

UDDYBENDE FORKLARINGER 
 

Brandslukningsmateriel 
Bioscience Silkeborg råder over følgende brandslukningsmateriel: 

 12 slangevinder – 1 i hver brandsektion og mærket med  

 

 

 Stationer med brandslukningsudstyr i alle brandsektioner og mærket med: 

 Ved stationerne er der brandtæpper, kulsyreslukkere, pulverslukker (kun ved el-

installationerne i kælderen) 

 

Førstehjælpsmateriel 
Bioscience Silkeborg råder desuden over følgende førstehjælpsmateriel: 

 10 førstehjælpskasser – placeret i alle tekøkkener og mærket med  

  1 drømmeseng (står i arkivet i kælderen) 

  1 hjertestarter (hænger lige inden for hoveddøren)  
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Ekstern information 
Efter en brand på Institut for Bioscience, Silkeborg vil det eventuelt være nødvendigt med en information til 

både medarbejdere og offentligheden (dagspressen).  

 Information til ledelsen (institutleder og viceinstitutleder) foretages af beredskabslederen. 

 Information til medarbejdere af institutleder og viceinstitutleder  

 Information til offentligheden foregår via Aarhus Universitets kriseberedskab (tlf. 87 15 16 17). 

Eventuelle spørgsmål rettes til Else Staalsen tlf. 87 15 87 51. 

 


