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Dit ansvar som medarbejder - HVER DAG 
- lige meget hvor, du befinder dig i huset er ALTID 

 
At vide hvor det nærmeste brandmateriel til slukning samt alarmeringstryk findes. 

 
At vide hvordan al brandmateriel anvendes. 

 

At kende og agere ud fra ”Ordensregler - sådan forebygger vi brand på Svanepunktet 
 

At formidle ovennævnte ordensregler til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om hvor 
ordensreglerne kan læses. 

 

At kende og agere ud fra ”Brand– og evakueringsinstruks på Svanepunktet. 
 

At formidle ovennævnte instruks til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om hvor instruksen 
kan læses. 

 
At kende og agere ud fra Svanepunktets politikker og vejledninger f.eks. i forhold til 

 

 
 

 
 

At formidle ovennævnte politikker og vejledninger til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om 

hvor politikkerne kan læses. 
 

At holde dig ajour med og kunne agere ud fra nærværende vejledning. 
 

At holde dig ajour med og kunne agere ud fra brandalarm, og yde tilstrækkelig indsats. 
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Organisationsdiagram for Svanepunktet 
Bla bla 

Rygepolitik og brug af levende lys. 
Bla bla bla. 

Brandinstruks plejecentret. 
 

Brandalarm aktiveres og tilgår din DECT-telefon! 

 

Medarbejderen: 
 

Afdækker hvor alarmen er aktiv (via DECT-telefonens display) 

 
Formidler hvor brandstedet er til alle øvrige medarbejdere – først meget præcist til den anden 

medarbejder som går med til brandstedet  

 
Agerer ud fra Brandinstruks- se ydermere instruks for åbning af dør til boligenhed (side 9) 

 

ALLE ØVRIGE MEDARBEJDERE 

 

Afventer tilbagemelding fra brandsted 
 

Afventer at modtage brandvæsenet, med besked hertil om placering af aktiveret detektor 
 

Planlægger og fordeler sig i grupper så man er parat, til enten at  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEN DU ÅBNER DØREN IND TIL EN BOLIG. 

Alle døre ind til boliger og boligdepoter åbnes indad! (med dig). 
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Brug dine hænder - er det øverste af døren varm? 

 
Brug dine øjne - Siver der røg ud over/omkring døren?            

 
Hvis døren IKKE er varm eller der IKKE siver røg ud 

 

Sæt dig på hug bag døren 
 

Åbn forsigtigt døren få centimeter af gangen 
 

Kig ind i boligen STADIG PÅ HUG for at se brandens omfang 

 
SLUK ELLER BEGRÆNS ILDEN 

 

Grib Brandmateriel  
 

 
 

 
 

YD FØRSTEHJÆLP VED PERSONSKADE 

 

Skyl straks med vand direkte fra den kolde hane. 

 

Fjern løstsiddende gennemvædet tøj - klip det eventuelt af med en saks. 
 

Hent kuldslået vand i spand eller balje, og få personen til at holde det forbrændte område deri. Anvend 
eventuelt et koldt godt gennemvædet håndklæde, hvis andet ikke er muligt. 

 

 
 
 

Evakueringsinstruks, Svanepunktet 

 
Ved en ekstraordinær hændelse, f.eks. ved brand, der kræver 
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evakuering, skal beboere, gæster og medarbejdere evakueres til et sikkert sted. Det vil sige, at 

medarbejderne flytter beboere og eventuelle gæster til en anden brandsektion eller ud i det fri 

- i den udstrækning det er muligt med den kapacitet, der er til stede. 
 

Ved ild i en fællesstue, skal der også overvejes om evakuering vil være nødvendigt, hvorimod 
ild i en bolig eller i et lukket depot sjældent vil kræve evakuering. 

 
Hvornår er det nødvendigt at evakuere ud i det fri eller til anden 

brandsektion, er en individuel vurdering i den enkelte situation! 

 
 Beslutning træffes og udmeldes af medarbejder fra brandstedet. 

 Grundlag for vurdering bør være ildens; 
 

- er det f.eks. i en bolig eller i varmecentralen? 

- har ilden fat i én eller flere brandsektioner? 
 

 
En brandsektion er et område, der er omsluttet af branddøre. 

 

I begge blokke er hver etage inddelt i brandsektioner med areal 600-800 kvm.  
I plejecenterets plan 1 er fællesarealer og tilhørende gangareal i egen brandsektion. 

  
Når der evakueres til anden brandsektion, evakueres der til en 

Brandsektion længst væk fra brandstedet. 
 

Ved behov for evakuering ud i det fri evakueres ALTID til 

Samlingsstedet (se foto på næste side). 
 

Indtil Brandvæsnet ankommer, kan medarbejderne udelukkende 
evakuerer beboere, som befinder sig i stueetagen, ud i det fri. 

 

Beboerne på 1. sal samles i enhed længst væk fra Brandstedet. 
 

Når Brandvæsnet ankommer, overtager de det overordnede 
ansvar, dermed også ansvar for evakuering af beboere. 

 
Ved brand og bombetrusler, må elevatorer ikke benyttes? 

Samlingssted ved evakuering 

 
 
Angivelse af samlingssted 
 

 

Brandmateriel og slukningsmidler. 
Der er placeret vandfyldte slangevindere i bygningsafsnit 1 og 2, dvs. i parkeringsarealet samt i 

Plejecenteret inkl. Genoptræningscenteret.  
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En slangevinde er en særlig vandslange, der hænger i et slangeskab og er koblet direkte til 

vandforsyningen. Den er derfor altid fyldt med vand, og man skal ikke vente på, at vandet løber 

til, før man kan bruge den. Der er ingen spildtid, hvor ilden kan nå at brede sig – og det er blandt 

andet dét, der gør slangevinder så effektive. 

Slangevinder er lavet, så de kan bruges af personer uden særlige forkundskaber.  

Sådan betjener man slangevinde: 

 Åbn kugleventilen og træk slangen ud. 

 

 Den vandfyldte slangevinde er klar til brug. 

 

 Vandet i slangen vil enten kunne sprede vandet eller lave en samlet stråle ved hjælp af et 

strålerør. 

 

 

Alle fælleskøkkener i plejecenter og genoptræningscenter er forsynet med brandtæppe og 

kulsyreslukker. 

 

 

Husk! 

 Brug ikke vand mod elektriske installationer. 
 

 Brug ikke kulsyreslukker mod personer. 
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Service af brandmateriel og slukningsmidler 
Alt brandteknisk udstyr skal efterses mindst én gang om året og serviceres mindst hvert 5. år.  
 
Service udføres af Falck, og afholdes af Kommunale ejendomme, som også modtager en 
servicerapport.  
 
Alt slukningsmateriel skal være mærket af serviceleverandøren med dato for seneste eftersyn. 

Brandtekniske-anlæg på Svanepunktet. 
Svanepunktet er forsynet med lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) og 

automatisk vandsprinkler-anlæg (AVS-anlæg). 

Der er etableret ABA-anlæg i Plejecenteret, genoptræning og boliger for udviklingshæmmede 

(anvendelseskategori 6) og til dels i bygningsafsnit 3 til objektovervågning. 

Ved aktivering af ABA-anlæg i bygningsafsnit 2, gives et signal direkte til personalts DECT-

telefoner, samt alarmeres brandvæsenet direkte. 

Formålet med et ABA-anlæg er at detektere brand på et tidligt stade i brandforløbet, alarmere 

brandvæsnet automatisk over det offentlige alarmnet og aktivere ABDL-døre. Anlægget består af 

en ABA-central tilsluttet brandvæsenet og branddetektorer som detekterer røg og varme.  

Der er etableret automatisk vandsprinklingsanlæg (AVS-anlæg) i bygningsafsnit 2 og 4, dvs. i 

boligerne blok 13, plan 1 samt i hele plejecenteret inkl. Genoptræningscenteret, som er i 

anvendelseskategori 6. Gangbroen sprinkles også herunder. 

I de almene familieboliger (Blok 13, Plan 1) er etableret AVS-anlæg, da overliggende etager er 

anvendelseskategori 6. 

Formålet med et AVS-anlæg er på et tidligt stade i et brandforløb at begrænse brandspredning, 

alarmere brandvæsnet automatisk over det offentlige alarmnet og evt. også at slukke branden. 

Anlægget består af en AVS-central tilsluttet alarmnettet via ABA-anlægget. Sprinklerne udløses 

automatisk ved høj varme.  

 

Funktionsdiagram for ABA- og AVS-anlæg (figur 1) 
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Der er etableret flugtvejs- og panikbelysning i bygningsafsnit 2 i flugtvejsgangen, samt i alle 

flugtvejstrapper til det fri. Ydermere er etableret flugtvejs- og panikbelysning i p-areal i terræn. 

Formålet med nødbelysning er at tydeliggøre flugtveje med grønne lysarmaturer med 

piktogrammer. Armaturerne skal stå konstant tændte. Formålet med panikbelysning er at etablere 

tilstrækkeligt lys i flugtvejene til at personer kan orientere sig, når den almindelige belysning 

svigter.  

For bygningsafsnit 3 og 4, der er i anvendelseskategori 4, er installeret røgalarmer tilsluttet 

strømforsyning med batteribackup. 

Formålet med ABDL-anlæg er at sikre automatisk lukning af døre ved branddetektering for at 

reducere risiko for brandspredning. Til daglig holdes en ABDL-dør åben ved en elektromagnet, der 

styres af signaler fra to røgdetektorer opsat umiddelbart på hver side af døren. ABDL-anlæg er 

tilsluttet ABA-anlæg, således at en brand detekteret i et andet område får samtlige ABDL-døre 

gangområder? til at lukke for at begrænse risikoen for brandspredning.  

Lovpligtig service og egenkontrol af brandtekniske anlæg. 
Drift- og vedligehold af ABA-anlæg og AVS-anlæg håndteres af KAB, som afholder udgifter til 

lovpligtigt serviceeftersyn og inspektion, som udføres én gang årligt. KAB og Svanepunktets 

tekniske personale skal derudover føre jævnligt (daglig, ugentlig, månedsvis) kontrol af ABDL-, 

ABA-, AVS-anlæg, flugtvejs- og panikbelysning, brandslukningsudstyr i henhold til relevante 

vejledninger og leverandøranvisninger.  

Ligeledes skal der føres jævnligt tilsyn med de passive brandsikringer som f.eks. brandcelle-og 

brandsektionsvægge. For at disse bygningsdele skal fungere efter hensigten i en brandsituation, er 

det af afgørende betydning, at de vedligeholdes. Brand- og røgspredningsfaren vil være stor, 

dersom der er huller i en brandsektion, eller hvis en branddør ikke lukker som den skal. 

Se kontrolskema for Egenkontrol, bilag 1. 
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Brandmæssig inddeling af Svanepunktet. 
Ale etager adskilles brandmæssigt af fra hinanden med brandsektionsadskillelse, med undtagelse 

af gymnastiksalen i genoptræningscenteret som er dobbelthøj (Plan 0 og Plan 1) 

Områder i forskellig anvendelseskategori adskilles brandmæssigt fra hinanden med 

brandsektionsadskillelse. 

Gangbroen i to plan adskilles brandmæssigt med brandsektion mellem de to niveauer. 

Alle trapper udføres som selvstændige brandsektioner. 

I begge blokke er hver etage inddelt i brandsektioner med et areal på 600-800 kvm. I 

plejecenterets plan 1, er fællesarealer og tilhørende gangarealer i én brandsektion, for at 

imødekomme det ”åbne” miljø indretningsmæssigt. 

Herudover er teknik- og installationsskakter i udstøbt etageadskillelsen, således at brandsektionen 

bibeholdes i etageniveau.  

Adgang til elevatorerne sker direkte fra flugtvejsgange, og selve elevatordøren er udført som 

brandsektionsadskillelse. 

Luftslusen på Plan 3 er udført som selvstændig brandsektion. 

Alle boligenheder er udført som sin egen brandcelle, og ligeledes er alle servicefunktioner (depot, 

kontor, møde, omklædning m.fl.) 

Flugtvejsgangen er udført brandmæssigt adskilt fra alle rum -undtagen toiletrum på flugtvejsgang- 

som brandadskillelse.   

Se i øvrigt brandplaner, for visuel fremstilling. 
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Brandplaner for Svanepunktet 

 

Blok 12- 13, Stue. 

 

Blok 12-13, 1. sal. 
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Blok 12- 13, 2. sal. 

Driftsmæssige forhold 
Svanepunktets plejecenter er omfattet af ”Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller 

m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” (BEK 

nr. 212 af 27/03/2008). Det påhviler den stedlige leder at sikre at de driftsmæssige forhold 

overholdes, og denne er pålagt strafansvar, såfremt bekendtgørelsen ikke overholdes. 

Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, 

brandslukningsmateriel og branddøre.  

Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og 

belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar 

eller anbringes genstande af nogen art. Frederiksborg Brand og Redning kan dog tillade, at gange 

og gårdarealer m.v., men ikke trapper, anvendes til andre formål end trafik, såfremt  

 Det ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastning 

 Funktionen som flugtvej ikke reduceres  

 Den på indretningstidspunktet fastsatte mindste flugtvejsbredde ikke reduceres 

 Opstilling af løst inventar og lignende sker på arealer uden for den egentlige ganglinje 

Som eksempler på hvad der normalt kan accepteres af møblering, og ikke medfører en øget 

brandbelastning: 
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 Et par stole i hårdttræ eller stål. Polstrede møbler kan normalt ikke accepteres, med mindre 

de opfylder DS/EN 1021-1 I  

Jf. Driftsmæssige Forskrifter skal der ophænges opslag om Ordensforskrifter til Forebyggelse af 

brand på steder, hvor personalet færdes. Disse ordensforskrifter indeholder en række 

forholdsregler, der kan være med til at minimere risikoen for en brands opståen og spredning. 

Ordensforskrifter skal gennemgås med personalet mindst én gang om året. 

Ordensforskrifter for Svanepunktet fremgår af bilag 3, Ordensforskrifter for Svanepunktet. 

Varmt arbejde 
Håndværkerenen skal ved udførelse af varmt arbejde følge Furesø Kommunes retningslinjer, og 
iagttage de til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 
10A og 10B fra DBI. 
 
Inden arbejdet påbegyndes, skal der udfyldes en aftaleblanket om varmt arbejde, der underskrives 
af den stedlige driftsansvarlige, den udførende håndværker samt brandvagten. Driftsansvarlig 
foretager efterfølgende til- og frakobling af ABA-anlægget på Svanepunktet.  
 
Hvis varmt arbejde udføres uden aftaleblanket, og den pågældende håndværker ikke har fulgt 
ovennævnte, vil Furesø kommune gøre krav gældende ift. Selvrisikoen for kommunens 
bygningsforsikring og meromkostninger hertil. ca. 250.000 kr. 
 
Der henvises til Håndværkerinstruks på Furenet. 
 

ABA-blindalarmer 

Ved udførelse af arbejder, som øger risiko for udløsning af blinde ABA-alarmer (røg, damp, varme 
eller støv), skal det på forhånd aftales med bygningens driftsansvarlige, at eventuelle 
brandalarmer og grupper er udkoblet under arbejdet. Udkoblingen må alene udføres af Furesø 
Kommunes driftsansvarlige. Hvor brandalarmen midlertidigt afbrydes, skal der forefindes 
slukningsudstyr og evt. brandvagt efter nærmere aftale, se regler for ”varmt arbejde”. 
 
Såfremt der foretages frakobling af hele ABA-anlægget, skal Kommunale ejendomme orienteres 
herom, af kommunens driftsansvarlige på stedet. 
 
Hvis brandalarmen udløses med tilkald af beredskabet, fordi den pågældende ikke har fulgt 
ovennævnte, faktureres leverandøren for eventuelle udgifter hertil på ca. 7.000 kr. 
 
Hvis brandalarmen udløses med tilkald af beredskabet, på grund af en personale forårsaget alarm, 
såsom madlavning og rengøring mv. faktureres Svanepunktet for eventuelle udgifter hertil på ca. 
7.000 kr. 

Brandtætning 
Håndværkere skal udføres brandtætning omkring alle håndværkerens installationsgennemføringer 
i de brandklassificerede bygningsdele. Brandtætning udføres i henhold til DBI vejledning 31. 
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Der henvises til Håndværkerinstruks på Furenet. 

Det påhviler Svanepunktet tekniske personale at føre tilsyn med brandklassificerede bygningsdele 

Introduktion til brand og beredskab for nye medarbejdere 
For at få brandberedskabet til at fungere optimalt, er det vigtigt, at alle ansatte og vikarer får en 
grundig introduktion til brandberedskabet på Svanepunktet. Oplæringen udføres af det tekniske 
personale, og der afsættes minimum én time til introduktion af nærværende vejledning, samt en 
rundvisning på Svanpunktets afdelinger. 
 

 Gennemgang af medarbejderens ansvar. 
 Gennemgang af brand- og evakueringsinstruks. 
 Rundvisning i Svanepunktet, med fremvisning af; 

 Demonstration af brandmateriel samt betjening. 
 Flugtveje, brandsektioner og brandceller. 
 Røgdetektorer og kort introduktion af virkemåde. 
 gennemgang af brandalarmering via DECT-telefon. 

 
For at sikre, at alt personale kommer igennem oplæringen, bør der udarbejdes planer og 
kvitteringslister for gennemført oplæring.  

Undervisning i brand og beredskab på Svanepunktet 
På Svanepunktet gennemføres undervisning i Brand beredskab 1 gang om året. 
 
Den gennemgang sikrer, at alle medarbejdere kontinuerligt har den nyeste viden og er med til at 
generere 
nye ideer til, hvordan vi bedst agerer i krisesituationer. 
 
Undervisningen inddrager flere læringsformer, og det vægtes, at en stor del af undervisningen 
foregår gennem praksisnær læring. 
 
Undervisningens formål er 

 at sikre fokus fastholdes på Brand– og beredskab! 
 at sikre, at brand hindres - begrænses mest muligt! 
 at undgå personskader - begrænses mest muligt! 
 at medarbejderne tager ansvar og ved - hvad de skal gøre! 

Årlig Brand- og evakueringsøvelse 
Øvelsen tilrettelægges årligt og kan evt. koordineres med undervisning i Brand og beredskab. 
Øvelsen bør for så vidt muligt omfatte alle ansatte. Ledere og ansatte, som indgår i 
brandsikkerhedsorganisationen bør deltage hver gang. Før en brandøvelse gennemføres, bør det 
sikres, at alt personale har gennemgået en generel oplæring i hvordan de bør optræde i en 
brandsituation, om flugtveje, om brug af slukningsmateriel samt evakuering af bygningen. 
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Øvelsen skal:  
 være realistisk  
 omfatte indsats mod brande der er størst risiko for (eks. friturebrand i fælleskøkken mv.)  
 vise hvordan brandtekniske installationer indgår i brandsikkerheden  
 indeholde en oplysende og motiverende del  

 
En øvelse bør altid afsluttes med en evaluering, hvor det gennemgås, hvad der fungerer godt og 
hvad der fungerer mindre godt. I nedenstående er angivet evalueringspunkter til inspiration. 
 

 Vidste alle hvad de skulle gøre da alarmen gik i gang?  
 Reagerede alle omgående? 
 Hjalp personalet hinanden på den ønskede måde? 
 Var der tvivl om den ønskede reaktion?  
 Hvad var årsagen til, at det evt. ikke gik som planlagt?  
 Reagerede alle som forventet?  
 Hvad ønsker vi at forbedre næste gang? 

 
Generelt kan det være en god ide at runde en øvelse af med en påskønnelse for, at alle har 
deltaget positivt og indlevende.  

Brandsyn ved Frederiksborg Brand og Redning 
Dialogbaseret brandsyn er et lovpligtigt årligt tilsyn af brandsikkerheden på 
institutioner. Under brandsynet rådgiver og informere Brandvæsnet om formålet med de 
brandforebyggende regler. 
 
Brandvæsnet formål med brandsynet er at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig 
og/eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø. Derudover at sikre forsvarlige 
rednings- og slukningsmuligheder, hvis der opstår brand. 
 
Eksempler på hvad der kontrolleres ved et brandsyn: 
 

 Frie flugtveje  
 Brand- og evakueringsinstrukser, herunder om personalet er instrueret i deres opgaver i 

tilfælde af brand  
 Ordensforskrifter og flugtvejsplaner  
 Korrekt lukning af branddøre  
 Korrekt skiltning af flugtveje og af brandslukningsmateriel   
 Tilstrækkeligt brandslukningsmateriel  
 Service af brandslukningsmateriel 

 
Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan Svanepunktet få et påbud om at bringe 
brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse 
forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte, indtil brandsikkerheden er bragt i orden.  
Undlader vi at efterkomme påbud eller forbud, kan det resultere i, at Svanepunktets ledelse 
anmeldes til politiet. Et lovpligtigt brandsyn på institutioner, herunder Svanepunktet, sker altid 
efter en forudgående aftale. Kun i særlige tilfælde sker brandsyn uanmeldt. 
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Bilag 1, Oversigtskema for egenkontrol. 

Kontrolpunkt Kontrolinterval   

  Dagligt  Ugentligt Månedligt Kvartalvis Årligt 

Passiv brandsikring.           

Redningsåbninger kan åbnes uden brug af værktøj 

eller nøgle 
  x       

Teknikrum, ventilationsrum, og eltavlerum er 

rengjorte og indeholder ikke depotfunktioner 
  x       

Indvendige flugtveje (gange og trapper) er frie og 
ryddelige og belyst så man med sikkerhed kan 

færdes der 

x         

Flugtvejsdøre kan åbnes indefra uden brug af nøgle 
eller værktøj 

  x       

Selvlukkende branddøre lukker tæt i fals       x   

Brandsektionsvægge er intakte       x   

Brandcellevægge er intakte       x   

Rørgennemføringer i vægge er lukket tæt       x   

Aktiv brandsikring           

Automatiske branddørlukningsanlæg er testet og 
godkendt (ABDL-Anlæg) 

  x       

Automatiske brandalarmanlæg er testet og 

godkendt (ABA-Anlæg) 
  x       

Automatiske sprinkleranlæg er testet og godkendt 

(AVS-Anlæg) 
  x       

Røgalarmanlæg er testet og godkendt   x       

Brandventilationsanlæg er testet og godkendt (ABV-

anlæg). 
  x       

Flugtvejs - og panikbelysning er testet og godkendt.         x 

Håndildslukkere er testet og godkendt         x 

Slangevinder er testet og godkendt         x 

Røgudluftning er testet og godkendt         x 

Brandmandselevator er testet og godkendt         x 

Vejledning om alarmering og evakuering er ajourført 

og ophængt på et synligt sted 
x         

Instruktion af medarbejder samt øvleser mv.            

Brand og evakueringsinstrukser ajourført og 
gennemgået med personale 

        x 

Ordensregler ajourført og gennemgået med 

personale 
        x 

Evakueringsøvelse er gennemført         x 

Brandundervisning er gennemført         x 
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Bilag 2, Brand- og evakueringsinstruks 
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Bilag 3, Ordensforskrifter for Svanepunktet 

 


