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Risikoen for brand 

1. Der har aldrig i nyere tid været brand på Krisecentret  

2. Det er usandsynligt, at der nogensinde bliver brand på centret, fordi der er meget få kilder til ild: 

a. Rygning er ikke tilladt 

b. Levende lys er ikke tilladt 

c. Elektriske installationer er nye 

d. Der opstår ikke brand i fladskærms-TV som i de gamle billedrørs-TV 

e. Der er meget ryddeligt overalt – der flyder meget lidt papir 

f. Der er ingen brandbare væsker   

g. Filteret i tørretumbleren tømmes regelmæssigt 

h. Der er intet brandbart i nærheden af el-tavler 

i. Der er intet brandbart i nærheden af komfuret 

 

Brandudstyr 

1. Der er internt forbundne røgalarmer i alle rum  

2. En vagt, der sover på vagtværelset, vil blive vækket af brandalarmen ved brand i et hvilket som helst 

andet rum – også i kælderen 

3. Røgalarmen alarmerer automatisk vagtcentralen, som straks alarmerer brandvæsenet 

4. Som myndighedskrav er der vandbaserede brandslukkere på alle etager. Det er dog ikke sandsynligt, at 

ansatte eller frivillige kommer til at anvende dem ved brand. Brandslukning er en opgave for 

brandvæsenet 

5. Som myndighedskrav hænger der et brandtæppe i køkkenet, som kan bruges ved ild i gryder o.l. Et 

grydelåg er oftest en bedre løsning 

6. Der er branddøre og -karme ind til alle værelser og ud til trappeopgangen. Det vil tage en brand mindst 

en halv time at brænde igennem en branddør 

7. Brandkarmene har en fuge, som udvider sig ved brand. Det forhindrer røg i at sive gennem dørene 

8. Der er opsat brand- og evakueringsinstrukser på kontoret og i vagtværelset 

9. Der er opsat plancher med angivelse af flugtveje på alle etager 

 

Ved mindre brand i tekstiler, papir, møbler, mobiler, opladere o.l.: 

1. Sluk branden med forhåndenværende væske: Vand, kaffe, juice, mælk o.l. 

2. Kvæl branden med et forhåndenværende tæppe, dyne, håndklæde, pude, våd avis, jakke o.l. Hele 

brandområdet skal være dækket. 

3. Ved brand på komfuret: Kvæl ilden med et grydelåg og sluk emhætten 

4. Ved brand i person: Brug brandtæppe eller andet forhåndenværende til at kvæle ilden   

5. Ved tvivl om, hvorvidt branden er rigtig slukket: Ring til brandvæsenet  



 

Ved større brand 

1. Alarmér brandvæsenet – de kommer inden for få minutter. Brug 1-1-2-appen eller ring 1-1-2  

2. Råb at det brænder – som supplement til røgalarmernes automatiske alarmering  

3. Få beboerne ud i gårdhaven gennem trappeopgangen  

4. Ved brand i trappeopgangen: Bliv i værelserne bag de sikre branddøre og vent på brandvæsenet 

5. Luk så vidt muligt vinduer og døre – så slukker ilden ofte af sig selv  

6. Vær opmærksom på, at små børn kan finde på at gemme sig mærkelige steder, fordi de er bange eller 

føler sig skyldige i branden 

7. Vær til stede som ressourceperson for brandvæsenet. Giv oplysninger om branden og om, hvorvidt 

alle er kommet ud af huset 

8. Spild ikke tid og kræfter på at bekæmpe branden med brandslukkere – det er brandvæsenets opgave 

9. Installér en 112-app på vagttelefonen og benyt den ved brand. Så ved brandvæsenet præcis, hvor det 

brænder 

 

Konklusion 

Krisecentret er godt sikret mod, at brand overhovedet opstår. Hvis det alligevel sker, er det den ansattes 

eller frivilliges hovedopgave at alarmere brandvæsenet og få alle ud af huset – eller i sikkerhed på 

værelserne. Brandslukning er en opgave for brandvæsenet.     


