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1. Indledning
1.1 Formål
Beredskabsplanen – Niveau III skal sikre, at Kulturværftet, herunder hovedbiblioteket og
Værftsmuseet, kan opretholde sine funktioner, i tilfælde af at der indtræffer en ekstraordinær
hændelse. Planen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som de
enkelte institutioner skal kunne håndtere.
Derudover kan planen anvendes som et værktøj og hjælpe:


Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med
hændelser.



Under hændelsen – ved at være instruks i ”hvem der gør hvad” i tilfælde af hændelser.



Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af centerets
beredskab.

Beredskabsplanen

omhandler

ikke

arbejdsmiljøproblemer,

hvorfor

der

henvises

til

arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser.

1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og IIIberedskabsplaner
Beredskabsplanen for Kulturværftet - Niveau III-planen understøttes af:


Niveau I beredskabsplan, der er den overordnede beredskabsplan for Helsingør
Kommune. Planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som
kræver aktivering af det øverste niveau af Helsingør Kommunes samlede beredskab
herunder kommunaldirektøren.



Niveau II beredskabsplaner, der er beredskabsplaner for de enkelte centre under
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.
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1.3 Opbygning
Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og
handlingsorienteret. Den indeholder en beskrivelse af:
1. Risici og hændelser
2. Institutionernes krisestab, herunder oversigt over hvem, der er ansvarlig for hvilke
opgaveområder i tilfælde af større hændelser
3. Indsatskort med beskrivelse af roller og ansvar ved udvalgte hændelser
4. Vejledninger i forhold til generelle trusler
Kulturværftets arbejdsmiljøgruppen 1 har ansvar for at brand- og evakueringsprocedurer
afprøves gennem minimum en årlig øvelse. Planen evalueres minimum 1 gang om året, så vidt
muligt i årets første kvartal og opdateres løbende.

1.4 Kommunikation af beredskabsplanens indhold
Institutionernes beredskabsplan godkendes i ledergruppen og gennemgås på et
personalemøde. Beredskabsplanen gøres tilgængelig for alle via medarbejderportalen Kilden
og i printet form.

1.5 Uddannelse
Institutionernes krisestab bestående af ledelsesgruppen og de enkelte institutionernes
arbejdsmiljøgrupper har kursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Denne viden
ajourføres og opdateres løbende

1.6 Oversigt over flugtveje og brandslukningsudstyr
Oversigt over Kulturværftets Bygninger og flugtvejsplaner med brandslukningsudstyr kan ses i
bilag C (kulsyreslukkere, vandslukkere, slangevinder, brandtæpper o.a.). Flugtvejsplanerne er
ligeledes ophængt centrale steder i alle bygninger.

1

Bibliotekernes arbejdsmiljøgruppe, Arbejdsmiljøgruppe for Kulturværftets Sekretariat og den arbejdsmiljøansvarlige
for Værftsmuseet.
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1.7 Førstehjælpsudstyr
Førstehjælpskasser
Der er placeret førstehjælpskasser følgende steder på Kulturværftet:


Bygning 10: 4.sal i personalegarderoben



Bygning 11: Receptionen



Bygning 12: Kælder v/fjernlånshylderne



Bygning 12: 1. etage, nærkontor



Bygning 12: 2. etage, nærkontor



Bygning 12: 3. etage, nærkontor



Bygning 13: Kælder i gæstegarderoben



Bygning 13: Stuen på bagscenen ved Store Scene



Bygning 13: 2. sal (mødeetagen) i køkkenet



Bygning 13: 3. sal (sekretariatet) i køkkenet

Hjertestartere
Der forefindes hjertestarter ved Receptionen og ved indgangen til Store Scene.
Hjertestarterne er tilmeldt www.hjertestarter.dk. De medarbejdere, der har
førstehjælp er ligeledes uddannet i brugen af disse. Kurserne opdateres løbende
iht. gældende krav for dette. For en komplet liste over hvilke medarbejdere der
har førstehjælp henvises til institutionernes sekretariater.
På Biblioteksportalen ligger en oversigt under Arbejdsmiljø\SOS.
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2. Risici og hændelser
Yderligere information

Risikoområde

Konkrete risici/hændelser

Bygninger

Brand i eller udenfor åbningstid, samt under
arrangementer på Scenerne. Indbrud, hærværk m.m.

Indsatskort 4.1 & 4.2, samt
bilag E
(side 9, 10 og 32)

Trusler

Bombetrusler modtaget telefonisk, miltbrand

Indsatskort 4.3 & 4.4
(side 11 og 12)

Personale

Vold og trusler om vold mod medarbejdere,
tilskadekomst, sygdom, pandemi

Indsatskort 4.5, 4.6 & 4.7
(side 13, 14 og 15)

Miljø

Forurening af luft og vand fx udslip af giftstoffer

Indsatskort 4.8 & bilag D
(side 16 og 31)

Ekstremt vejrlig

Snestorm, hedebølge, skybrud

Nordsjællands Park og Vej
Tlf. 4928 4960

El, vand, varme, kloak

Forsyning Helsingør
Vagttelefon(24 timer):
4840 5050

IT/telefoni

Center BID
Servicedisk tlf.: 4928 2030

Kulturværdier

Vandskader, brand, hærværk

Risikostyringskoordinator
Tuan Ba Cao
Tlf. 4928 4113

Mediesager

Politiske sager, håndtering af store hændelser

Indsatskort 4.9
(side 17)

Anvendelse af
lokaler

Sikre anvendelse af institutionens lokaliteter ved
behov ifm. Opståede kriser

Kulturværftets Bygning 13

Forsyningssvigt
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3. Opbygning af organisation (Krisestab)
Kulturværftet ledelsesgruppe samt nøglemedarbejdere, er krisestab og fungerer som operativ
organisation i tilfælde af hændelser indenfor institutionernes område.
I en krisesituation kan krisestaben aktiveres ved henvendelse til følgende udvalgte
kontaktpersoner – den der modtager alarmeringen, sørger for at give resten af krisestaben
besked, så det kan vurderes om flere områders/niveauers beredskab skal aktiveres:
Kulturværftets Sekretariat:
Chef og kunstnerisk leder

Mikael Fock

mobil

41 93 11 20

Souschef

Vibeke Dalskov

mobil

41 86 99 64

Teknisk Servicechef

Sebastian Ekelund

arbejde
mobil
privat

49 28 18 27
41 86 94 19
22 21 55 60

Bibliotekschef

Søren Mørk Petersen

arbejde
mobil
privat

49 28 36 90
61 71 44 07

Vicebibliotekschef

Søren Roth

arbejde
mobil
privat

49 28 36 16
25 31 36 16
51 53 03 05

Maibritt Bager

arbejde
Mobil
Privat

49 28 18 10
25 31 18 10

Biblioteket Kulturværftet:

Værftsmuseet:
Museumschef

Side 7 af 37

Aktivering af overliggende Niveau-beredskaber (gøres udelukkende af Krisestaben):

Aktivering af Niveau II:
Centerchef

Susanne A. Docherty

arbejde
mobil

49 28 36 00
51 32 45 41

Christina Papsø Weber

arbejde
mobil

49 28 36 46
25 31 36 46

Direktør

Marianne Hoff Andersen arbejde
mobil

49 28 22 00
25 31 22 00

Kommunaldirektør

Stine Johansen

49 28 20 20
25 31 20 20

Områdeleder
Aktivering af Niveau I:

arbejde
mobil

4. Indsatskort
Følgende indsatskort kan anvendes ved en mindre eller større hændelse:
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4.1 Brand- og evakueringsinstruks
Ved brand varetager arbejdsmiljøgrupperne indsatsen ift. evakuering af personale og gæster,
samt tilkaldelse af assistance. Er en repræsentant fra arbejdsmiljøgrupperne ikke tilstede
varetages opgaverne, af den person, der opdager branden. Se endvidere bilag E, der
indeholder generel information om brandanlægget på Kulturværftet samt bilag G der
omhandler evakuering af Kulturværftet.
ALARMÉR BRANDVÆSENET:
 1-1-2 og gør følgende:


Meld: Brand



Oplys sted, lokale, etage og evt. antal tilskadekomne, hvad der brænder og hvilket
nummer der ringes fra.



Informér Receptionen  4928 3675 om at det brænder og hvor. Receptionen
informerer krisestaben (Sebastian 4186 9419 eller Jan S. 4928 3652)



Ilden forsøges slukket med nærmeste brandslukningsmateriel, hvis muligt uden fare
for egen sikkerhed.
o

Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer og aldrig mod personer.

o

Brug vandslukker/slangevinde mod fast stof.

RED:

Mennesker i fare
BEGRÆNS:

Luk døre og vinduer/ventilation så vidt muligt
EVAKUERING:



Optræd roligt og behersket.



Forlad kontorene og sørg for at få nærmeste kollegaer med ud. Få ligeledes personer
ud fra toiletter og kontorer på vejen.



Søg mod nærmeste udgang.



Ved kraftig røgudvikling: Kryb langs gulvet.



Vinduer og døre lukkes så vidt muligt, så ilden begrænses.



Kontroller at alle er ude.



Orientér brandvæsenet.
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4.2 Skader på Kommunal ejendom

I tilfælde hvor medarbejdere i Kulturværftet opdager indbrud, hærværk eller lignende udenfor
normal arbejdstid og weekend kontaktes Kontrolcentralen på  4928 4112.
Kontrolcentralen kontakter herefter relevant personale iht. Deres forholdsordrer.
Skader på ejendom
I dagtimer man-fredag, kontaktes Center for Økonomi og Ejendomme:
Michael Biro, Maskinmester, Tlf.: 49 28 24 34, Mobil: 25 31 24 34
Bjarne Johansen, Bygningskonstruktør, Mobil: 25 31 24 50
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4.3 Håndtering af bombetrussel
Enhver ansat kan komme ud for en telefonbombetrussel. Bombetrusler er heldigvis meget
sjældne, men kan forekomme og der er derfor udarbejdet et skema (Bilag A). Dette skema
kan anvendes som huskeliste. Det er væsentligt, at huskelisten udfyldes bedst muligt, for at
give politiet det bedste grundlag at arbejde ud fra.

Opgaver, som skal udføres i tilfælde af bombetrussel


Notér tidspunkt for modtagelse af bombetruslen.



Skema (huskeliste) forsøges udfyldt mens samtalen står på – (se bilag A).

Vurder truslens rigtighed, ved den mindste tvivl gennemgå følgende opgaver.


Politiet alarmeres  112 og orienteres om situationen. Brug aldrig mobiltelefon.



Receptionen alarmeres  4928 3675 og orienteres om situationen. Receptionen
informerer Krisestaben.



Eventuelle fund røres ikke, men meddeles omgående til nærmeste
leder/stedfortræder og politiet  114



Evakuér hurtigst muligt bygningen. Der forefindes kaldeanlæg i receptionen til udkald
om, at alle skal forlade bygningerne. Hold afstand til dørpartier, vinduer m.v. med
glas. Receptionens personale hjælper med udkaldet.



Sørg for at ingen går ind i bygningen før sagen er nærmere undersøgt.
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4.4 Mistænkelige breve eller pakker

Uåbnet, mistænkeligt brev eller pakke


Hvis pakken/brevet er mistænkeligt, bør forsendelsen ikke håndteres yderligere.



Alarmér på  112 følg politiets instrukser.



Se ligeledes 4.1 Brand- og evakueringsinstruks.

Åbnet brev/pakke indeholdende pulver, som drysser ud i omgivelserne


Forsøg ikke at fjerne pulveret.



Tildæk pulveret/brev/pakke med hvad der er for hånden (tøj, papir, papirkurv).
Fjern ikke tildækningen.



Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet og afluk dette.



Hvis der er ventilationsanlæg i lokalet, skal dette afbrydes.



Vask hænderne grundigt med sæbe og vand, for at hindre spredning til ansigtet



Alarmér på  112 og følg politiets instrukser.



Tag det forurenede tøj af så hurtigt som muligt og læg det i en plasticpose eller
lignende, der kan lukkes lufttæt. Posen deponeres indtil prøvesvar foreligger.



Tag hurtigst muligt et brusebad. Brug sæbe og vask hele kroppen grundigt (også
håret). Brug ikke desinficerende midler på huden.



Afvent i øvrigt beredskabets ankomst og følg deres instruktioner.



Alle personer, der har været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er
fundet, registreres ved politiets foranstaltning med navn, cpr-nummer, adresse
og telefonnummer. De skal blive på stedet og afvente politiets instrukser.

Selvom et brev indeholder miltbrandbakterier, er risikoen for smitte ringe. Miltbrand
smitter ikke mellem mennesker og kan effektivt forebygges med antibiotika, hvis
behandlingen iværksættes tilstrækkeligt tidligt.
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4.5 Vold og trusler om vold

Vold / trusler om vold
Vold på arbejdspladsen kan være både fysisk og psykisk. Hvis du føler dig truet, så er
det vigtigt at bede om assistance. Det er vigtigt, at kolleger støtter hinanden, træder til
og evt. tager over, hvis situationen spidser til. Hvis det ikke er nok, kontakt politiet, tlf.
49 27 14 48 eller 112. Ledelsen skal have besked om episoden. Vold / trusler om vold
anmeldes altid til politiet. Se endvidere de overordnede forholdsregler i bilag F.
Gæster med afvigende adfærd
Hvis en gæst generer andre, må du bede om i h.t. bibliotekernes ordensreglement, at
personen forlader bygningen. Hvis vedkommende modsætter sig, kontakter du politiet.
Registrering af ubehagelig/uhensigtsmæssig hændelse
På bibliotekerne er det aftalt at ved alle ubehagelige / uhensigtsmæssige hændelser,
skal der gives en kollegial orientering til teamet og nærmeste leder + respektive
arbejdsmiljørepræsentant.
Panikknap
Alle etager i bygning 12 er udstyret med 1 stk. ”Panikknap” - ligger på bibliotekarbord
og Masterstationen er placeret i Receptionen i Foyeren. Systemet er sat til lydløst på
etagerne, dvs. sirene er frakoblet. Alarmen kan høres i magasinet og i mindre grad i
Receptionen. Bibliotekets tekniske servicemedarbejdere varsles ved tryk på knappen og
personalet i Receptionen finder ud af, hvilken alarmknap der er aktiveret. Se bilag H
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4.6 Krisehjælp

Alle hændelser kan have uforudsigelig effekt på en medarbejder og det bør derfor
vurderes om medarbejderen kan have behov for krisehjælp. Nærmeste leder bør derfor,
efter en hændelse, have en samtale med den enkelte medarbejder for at afdække
eventuelle behov – bemærk, at reaktioner på en hændelse godt kan være forsinkede og
lad derfor ikke medarbejderen være alene, hverken hjemme eller på kontoret.


Vurder behovet for krisehjælp hos den enkelte.



Lad en medarbejder være der for den ramte og lad ikke den kriseramte
medarbejder være alene



Hvis professionel krisehjælp skønnes nødvendigt kontaktes en krisepsykolog fra
Psykologgruppen af 1984. Kim Hansen, tlf.: 60 68 52 72. Peter Hauch, tlf.: 40 25
85 70 eller døgnåbent vagtcenter, tlf.: 70 22 19 84.



Arranger hjemtransport til den kriseramte og underret dennes pårørende således
at denne ikke er alene ved hjemkomsten
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4.7 Tilskadekomst på arbejdspladsen


Yd førstehjælp ved behov herfor (se bilag B)



Tilkald ambulance
 112
Meld: sygdom/tilskadekomst
Oplys: sted



En medarbejder sendes til indgangen for at hjælpe ambulancefolkene frem til den
tilskadekomne



Kontakt pårørende (oplysninger findes i sekretariatet under den institution, hvor
medarbejderen er ansat – kontakt evt. nærmeste leder )



Orienter ledelse og kollegaer om situationen



Vurder behovet for krisehjælp hos den enkelte.
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4.8 Forurening

FORURENING
Funktion: Arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljørepræsentant
Ved alarm fra sirene, højttalervogn eller direkte henvendelse iværksættes foranstaltninger
afhængig af alarmeringen. Sikkerhedsgruppen varetager indsatsen afhængig af alarmens
karakter. Er arbejdsmiljøgruppen ikke til stede, varetages opgaverne af nærmeste leder
eller kollega.
Miljøvagt:
Den frivillige miljøvagt kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 4928 2467 eller via
Nordsjællands Politi tlf. 4927 1448.
Ved større miljøuheld alarmeres 112.
Instruks:
A. Sirenesignal “Gå inde døre”
Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Signalet varer 45 sekunder.
I områder uden sirener, vil alarmen blive afgivet med mobile sirener, påsat politiets
vogne.
Handling:
 Alt personale og besøgende forbliver inden døre
 Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg.
 Lyt til Danmarks Radio. Her vil du få at vide hvad du skal gøre.
 Følg instrukserne som gives i radioen.
Vigtigt: Ved radioaktiv eller kemisk forurening skal du opholde dig så langt fra
ydervægge som muligt for at opnå den bedste beskyttelse!

B. Sirenesignal ”Faren er forbi”
Én lang tone, der varer 45 sekunder.
Handling:
 Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse.

Side 16 af 37

4.9 Information og kommunikation i forbindelse med særlige
hændelser

Lederne er overordnet ansvarlige for information til medarbejdere, enheder og borgere
på baggrund af krisestabens beslutninger.
Krisekommunikation er relevant, når en uforudset hændelse eller sag, der forventes at
have betydelig politisk eller mediemæssig interesse truer kommunens forretning og
image. Her er en hurtig og gennemtænkt kommunikation afgørende.
Det er i sådanne situationer lederne eller souschefer, der udtaler sig. På den måde kan
den øverste ledelse have det fulde overblik over, hvad der bliver meldt ud til pressen.
Lederne og Souschefer er ansvarlige for at koordinere kommunikationsindsatsen og kan
kontaktes døgnets 24 timer, hvis der opstår en krisesituation.
Ledere
Souschefer

Mikael Fock

41 93 11 20

Søren Mørk Petersen

61 71 44 07

Vibeke Dalskov

41 86 99 64

Søren Roth

25 31 36 16
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5. Evaluering
Efter en ikke dagligdags, ekstraordinær hændelse, hvor beredskabsplanen har været anvendt,
skal indsatsen evalueres for at klarlægge eventuelle nye læringspunkter i planen eller
indsatsen. I forbindelse med en gennemgang af hændelsen, kan det blandt andet være
relevant at belyse og justere:


Opstartsfasen



Aktiveringen af krisestaben



Kommunikationen

Såfremt evalueringskonklusioner giver anledning til ændringer, bør beredskabsplanen tilpasses
så lignende komplikationer ikke opstår ved fremtidige hændelser.
Ved større hændelser skal Nordsjællands Brandvæsen, efterfølgende inddrages i
evalueringsfasen.
Ved større ændringer i brugen af Kulturværftet eller omkringliggende arealer skal
beredskabsplanen revurderes.
Kulturværftets arbejdsmiljøorganisation er ansvarlig for at evaluering foretages og
beredskabsplanen opdateres iht. denne, såfremt der er et behov.
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6. Bilagsoversigt
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Registreringsskema ved bombetrussel
Livreddende førstehjælp
Oversigtstegning og flugtvejsplaner
Sirenevarsling
Beskrivelse af Kulturværftets Brandanlæg
Overordnede forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om vold
Evakuerings Instruks
Panikknap (handleplan)
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Bilag A: Registreringsskema ved bombetrussel
VÆR ROLIG

VÆR VENLIG

HOLD FORBINDELSEN



Stil mange spørgsmål for eventuelt at konstatere truslens troværdighed



Bed vedkommende gentage så mange gange som muligt (du kan evt. undskylde dig med
dårlig forbindelse).

Dato:

Klokkeslæt:

Modtaget af:

Ordret ordlyd af truslen:

Hvornår skal den

Hvor er den

sprænge?

anbragt? (etage)

Hvordan ser den

Hvorfor gør du

ud?

det?

Hvem er du?

Noter eventuel baggrundsstøj

Musik
Flystøj

Børn

Tale

Trafik

PC’er

Maskinstøj

Anden støj:

Hvordan er stemmen i telefonen?

Mand

Kvinde

Speciel stemme

Barn

Aggressiv

Rolig

Accent

Diffus

Beruset

Ung

Gammel
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Bilag B: Livreddende førstehjælp
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Bilag C: Oversigt over Kulturværftets Bygninger
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Flugtvejsplaner
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Bilag D: Sirenevarsling
Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller
ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende,
elektroniske sirenevarslingssystem.
Sirenevarslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen. Der er over 1.000
sirener fordelt over hele landet, og de kan høres af omkring 80% af befolkningen. Sirenerne
har egen nødstrømforsyning, så de ligeledes virker under strømafbrydelser. Sirenerne er opsat
på bygninger eller master i byområder og byer med flere end 1.000 indbyggere. Uden for disse
områder kan politiet varsle ved at bruge mobile sirener.
Ved varsling med sirenerne skal følgende gøres:


Gå inden døre. Det er ligeledes en god idé at advisere andre personer i nærheden.



Luk døre og vinduer og sluk for ventilationsanlæg.



Lyt til DR eller TV2 for mere information, som i en varslingssituation vil bringe
information om hvad der sker og hvad man skal gøre.

Signalet om fare består af én lyd, som stiger hurtigt, og derefter falder langsomt. Lyden
kommer i alt fire (4) gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
Farsignalet illustreres således:

Signalet om at ”faren er forbi” er én (1) lang, ensartet tone, som ligeledes varer i 45
sekunder. Når signalet om ”faren er forbi” har lydt, kan man igen gå udendørs.
Signalet om at ”faren er forbi” illustreres således:
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Bilag E: Beskrivelse af Kulturværftets Brandanlæg
Kulturværftet er udstyret med et automatisk brandmeldeanlæg (ABA). Ved varme, røg eller
ildløs

bliver

brandalarmen

automatisk

udløst

og

brandvæsenet

tilkaldt.

Der

er

2

betjeningsskabe til anlægget; ved indgangen til bygning 10 og ved indgangen til arkaden
mellem bygning 12 og 13.
I publikumsafsnit – Bygning 11, 12 & 13 - er der placeret talevarsling, der i tilfælde af brand
fortæller, at bygningen skal forlades. I disse 3 bygninger er desuden installeret sprinkleranlæg
for at kontrollere og begrænse en eventuel brands størrelse og udbredelse, samt sikre røgfrie
flugtveje i den tid, der er nødvendig for evakuering. I administrationsafsnit - bygning 10 lyder der en hyletone ved alarm. Når denne lyder skal bygningen straks forlades via nærmeste
nødudgang.
Brandanlægget er meget følsomt og kan gå i en funktion der kaldes forvarsling. Dette indikerer
at systemet har målt en forandring. En forandring der godt kan gå i sig selv igen uden, at
brandvæsenet bliver tilkaldt. I en sådan situation skal personalets anvisninger følges.
I tilfælde af en såkaldt ”blind” alarm, hvor det bliver konstateret, at brandalarmen er gået i
gang ved en fejl (f.eks. en håndværker, der har glemt at få personalet til at frakoble evt.
meldere, der kan blive berørt af arbejdet eller Betjeningsfejl o.l.) og der derfor IKKE er brand,
er det vigtigt at en medarbejder meddeler dette over enten det normale kaldeanlæg, der
styres fra receptionen eller via talevarslingsanlægget (Talevarslingsanlægget er placeret i
kælderen i bygning 12 (enden mod bygning 13), således at gæster og medarbejdere ikke
evakueres unødigt. Det skal blot meddeles, at der ikke er brand og bygningen derfor ikke skal
evakueres. Årsagen skal ikke meldes over anlægget.
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Bilag F: Overordnede forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om
vold

Kontakt straks kollega
Alle kolleger har pligt til at sikre, at der straks bliver ydet krisehjælp til den pågældende
medarbejder.
Vær hos den kriseramte, lyt og sørg evt. for at indhente anden hjælp.
Kontakt leder med oplysning om hændelsesforløbet
Lederen tager straks en samtale med den kriseramte medarbejder.
Lederens ansvar:
Der udfærdiges et notat om hændelsesforløbet. Kopi sendes til arbejdsmiljøudvalget og til
Personaleafdelingen til personalesagen.
Arbejdsmiljøudvalget eller – repræsentanten orienteres mundtligt.
Som hovedregel skal der ske anmeldelse til politiet. Anmeldelse skal ske samme dag på tlf.
112 eller 4927 1448. Hvis det skønnes, at den pågældende borger skal have forbud mod at
komme i afdelingen skal dette fremgå af politianmeldelsen.
Anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen/Arbejdsskadestyrelsen inden 9 dage efter hændelsen
Orientering af det samlede personale om hændelsesforløbet
Tage stilling til yderligere beskyttelsestiltag
Kollegial krisehjælp
Lad ikke den kriseramte være alene hverken på kontor eller privat. Sørg for at den kriseramte
får hjælp til hjemtransport og underret familiemedlemmer eller andre om hændelsen.
Professionel krisehjælp
Hvis professionel krisehjælp skønnes nødvendigt kontaktes en krisepsykolog fra
Psykologgruppen af 1984. Kim Hansen, tlf.: 60 68 52 72. Peter Hauch, tlf.: 40 25 85 70 eller
døgnåbent vagtcenter, tlf.: 70 22 19 84.
Hvis der er behov skal der decentralt udarbejdes uddybende forholdsregler.
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Bilag G:

Evakuering
Kulturværftet
BRAND- & EVAKUERINGSINSTRUKS
INSTRUKS:

1. Alarmér Brandvæsenet. Ring 1 1 2
Bevar roen og afgiv melding til alarmcentralen og oplys:
- Hvor ringer du fra: (Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør)
- Hvad der er sket
- Hvor det er sket
- Om der er tilskadekomne eller savnede
- Hvad du hedder og dit telefonnummer
2. Orientér øvrigt personale
3. Personalet vejleder gæster om flugtvejes placering
Ved brandvarsling skal Kulturværftets personale sørge for at alle forlader bygningen i god
ro og orden, samt hjælpe evt. tilskadekomne. Alle skal samles på pladsen foran
hovedindgangen til Kulturværftet.
4. Begræns ilden og påbegynd slukning
Luk døre og vinduer til det brændende område, men lås ikke dørene. Hvis du ikke kan
komme ud af lokalet, så søg ud til evt. vinduer og få kontakt med folk udenfor, gør
opmærksom på du har brug for hjælp. Søg til gulvet, hvis der er røgfyldt i lokalet.
5. Påbegynd slukning
Påbegynd slukning af branden med de tilstedeværende slukningsredskaber, forudsat
dette skønnes sikkert og muligt.
6. Tag imod brandvæsenet
Når brandvæsenets indsatsleder ankommer skal denne underrettes om brandstedets
beliggenhed, brandens omfang og eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.
Ved brand i bygning 10 modtages indsatslederen ved brandskabet ved hovedindgangen i
bunden af trappetårnet og ved brand i bygning 11,12 & 13 modtages denne ved
brandskabet lige indenfor indgangen til arkaden mellem bygning 12 og 13.
GENEREL INFORMATION


Kulturværftet er udstyret med et automatisk brandmeldeanlæg (ABA). Ved varme, røg
eller ildløs bliver brandalarmen automatisk udløst og brandvæsenet tilkaldt.



I publikumsafsnit – Bygning 11, 12 & 13 - er der placeret talevarsling, der i tilfælde af
brand fortæller, at bygningen skal forlades. I disse 3 bygninger er desuden installeret
sprinkleranlæg for at kontrollere og begrænse en eventuel brands størrelse og
udbredelse, samt sikre røgfrie flugtveje i den tid, der er nødvendig for evakuering. I
administrationsafsnit - bygning 10 - lyder der en hyletone ved alarm. Når denne lyder
skal bygningen straks forlades via nærmeste nødudgang.



Ved arrangementer på Store Scene vil musikken automatisk slukke ved alarm, hvorved
den automatiske talevarsling kan høres.



I alle bygninger er der installeret Flugtvejsbelysning, der automatisk tænder og
systemet sørger ligeledes for at tænde normalbelysningen efter hændelsen.
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Definition af begreber
Evakueringssted: er det sted, der evakueres til.
Evakueringsvej: er ruten fra det sted, der evakueres fra, og hen til evakueringspladsen.
Flugtvej: Kulturværftets flugtveje er markeret med grønne flugtvejsskilte. Flugtvejene fremgår
af flugtvejsplaner ophængt på etagerne.

Fremgangsmåde
Evakueringen ved brand foregår situationsbestemt. Det betyder, at brandens placering,
udbredelse og voldsomhed, bygningens anvendelse og de ressourcer, der er til rådighed, er
afgørende for, hvordan der evakueres i praksis.
Strategien for evakuering bygger på principperne:


Personale og gæster, som er direkte truet af hændelsen og i livsfare, skal redde sig selv
ud af det farlige område øjeblikkeligt



Personale skal forsøge at redde øvrige gæster, der er truet af hændelsen, hvis det er
muligt og forsvarligt.



Personale og gæster, som ikke er direkte truet af hændelsen, men som kan komme i
direkte fare, skal evakueres snarest muligt

Bemærk! Der er forskel på at redde og at evakuere. Personer, der er direkte truet af
hændelsen og i livsfare, skal reddes hvis det er muligt og forsvarligt. Evakueringsprincipper og
-planerne dækker evakuering, hvor personer ikke er direkte truet af hændelsen, men som kan
komme i direkte fare, hvis de ikke evakueres. Evakueringsplaner iværksættes kun, hvis der er
behov for evakuering.

Evakueringsprincipper ved brand
Der evakueres via flugtveje. Flugtvejsplaner hænger på etagerne i afdelingerne.
Evakuering af områder med bevægelseshæmmede eller handicappede gæster
Principper for evakuering af områder med bevægelseshæmmede eller handicappede
gæster:


Gæster evakueres, hvor det er muligt, til et sikkert område på samme
etage/bygning.



Gæster evakueres til et sikkert sted, således der er lukkede branddøre i
flugtvejsgangen mellem branden og det område, der evakueres til - De lukkede
branddøre modvirker, at branden spreder sig.



Der evakueres til et område, hvorfra det er muligt at komme yderligere væk fra
branden for det tilfælde, at branden breder sig.



Elevatorer må ikke benyttes ved brand. Svigter strømforsyningen som følge af
branden, er der risiko for indespærring og evt. indebrænding i elevatoren



Der evakueres om muligt ikke ned eller ind i kælderen. Det kan være vanskeligt at
orientere sig i kælderen under en brand.
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Evakuering af områder med personale og gæster
Principper for evakuering fra bygningsområder, hvor der er personale og gæster
(mobile):


Der evakueres til evakueringssted i det fri eller til en anden bygning, der ikke er
berørt af branden.



Der evakueres via flugtveje. Flugtevejene fremgår også af flugtvejsplanerne, der er
ophængt på etagerne.



Elevatorer må ikke benyttes ved brand. Svigter strømforsyningen som følge af
branden er der risiko for indespærring og evt. indebrænding i elevatoren



Der evakueres om muligt ikke ned eller ind i kælderen - Det kan være vanskeligt at
orientere sig i kælderen under en brand - Opholder man sig i kælderen, skal der
fortrinsvist evakueres til et sikkert sted i stueetagen eller ud i det fri.

Ledelse og koordinering


Det tekniske personale er ansvarlig for at lede og koordinere indsatsen ved
evakueringen.



De enkelte etagers personale er ansvarlige for at lede og koordinere egen afdelings
indsats ved evakueringen.



Receptionen skal så vidt muligt holdes åben for, at kunne kommunikere ud til ikke
berørte bygninger, enten via telefon eller kaldeanlæg.



En fra ledelsen skal underrettes snarest muligt ved iværksættelse af evakuering.

Når brandvæsenet ankommer, har brandvæsenets indsatsleder ansvaret for
skadesstedet. Det tekniske personale støtter med viden om situationen, lokalkendskab
og opgaver på stedet, som indsatslederen finder forsvarlige.
Når indsatslederen finder det ansvarligt at bruge bygningen/bygningerne igen,
meddeles dette over det interne kalde anlæg.
Kontaktpersoner - tlf.nr. Der kan kontaktes


Receptionen

49 28 36 75



HB Intern Service (BIB)

49 28 36 48

Brand teknisk:


Sebastian Ekelund (KV)

41 86 94 19



Nicolai von Rosen (KV)

41 86 99 39



Jan Willemoes (BIB)

49 28 36 89 / 41 86 90 92

Ledelse:


Mikael Fock (KV)

41 93 11 20



Søren Mørk Petersen (BIB)

61 71 44 07
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Bilag H:

Panik Knap
HANDLINGSPLAN
Ved udløsning af PANIK alarm:

Overfaldsalarmer på Biblioteket Kulturværftet

Aktivering:
1. Alarmen udløses ved samtidigt tryk på de to akutknapper
2. Kontrolcentralen modtager alarmen direkte. Systemet er lydløst
3. Kontrolcentralen sender en vagtmand eller politi
Vi skal forvente en tilkaldetid på max 15 minutter.
Der er monteret akutknap på ét betjeningsbord på hver etage, i receptionen og i
cafeen.
Desuden er der i en skuffe ved de samme betjeningsborde en akutknap til at tage
med til uroområdet.
Hvis akutknappen aktiveres ved en fejl, skal den afmeldes ved at ringe på telefon
49 28 41 12 og afgive koden ”info”. Bemærk koder må ikke være tilgængelige /
synlige for gæster eller brugere og må ikke deles med nogen uden for HKB.
Hvis der i enkelte situationer er brug for en kollega, må denne tilkaldes per
telefon.
Hvis situationen kræver eller udvikler sig faretruende kontakt 112.
Husk ved tilkald af politi skal nærmeste leder orienteres ved først givende
lejlighed

Hvornår anvendes
Hvis man føler sig groft/stærkt forulempet f.eks.


Voldsomt generet eller krænket med nedsættende eller hensynsløse udtalelser,
handling el.lign.



Udsættes for voldeligt eller seksuelt overgreb.
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