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en plan?

→ ABC Beredskabsplan
en gratis guide til dit
museums beredskabsplan
museumstjenesten.com/beredskabsplan
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Hvordan fungerer guiden?
INSTRUKS

Brand
Alle ansatte

Guiden gennemgår i korte træk, hvad museet skal for-

B R AN D

holde sig til før, under og efter ulykken. Den er opdelt i

INSTRUKS

Vandskade
Bekæmp

Alarmér
→ Aktivér nærmeste brandalarm.

VA N D

→ Forsøg at slukke branden med nærme-

Indsæt gerne beskrivelse af, hvor den er:

ste egnede brandmateriel – udsæt ikke

kategorierne Brand, Vand og Krise. Brand og vandskade

dig selv for risiko.
GODE RÅD

Redning af bygninger
og genstande
Historiske og fredede
bygninger
Ved brand- eller vandskade i fredede, historiske bygninger bør man inddrage en restaureringsarkitekt eller andre med kendskab til historiske byggeteknikker så hurtigt
som muligt. Der kan være indskudslag af ler
til isolering mellem etagerne, stråpuds og
nedbrudt bindingsværk, som kan give særlige udfordringer.
Ved historiske tapeter monteret på rammer på væggene kan murfugten være lang
tid om at forsvinde. Fugtigheden skal overvåges af en konservator, indtil fugtigheden i
murværket er stabil og under kontrol.

Asbestsanering
Mange nyere bygninger indeholder byggematerialer med asbest. Ved en brand i
disse bygninger kan aske og sod indeholde
asbest, som er meget sundhedsskadeligt.
Når genstandene efterfølgende skal renses,
udgør asbestsoden en sundhedsrisiko. I
arbejdet med beredskabsplanen bør man
kortlægge mulige asbestholdige byggematerialer. Hvis en brand opstår, skal evakuerede genstande mærkes ”Asbest”.
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er de hyppigst forekomne ulykker på museer, og ofte

Redning
Ring evt. til alarmcentralen på 1-1-2
Fortæl:
→ At I har en brand:
→ Hvem du er.
→ Hvilket museum du ringer fra.
→ Telefonnummeret du ringer fra.
Lugtsanering
→ Hvad der er sket.
Efter
brand
viltilskadekomne
genstande, interiør
→en
Om
der er
eller og
personer
bygninger
lugte af røg og sod. Sod har en
i fare.
stærk og vedvarende lugt, som kan hænge
ved materialerne i årevis. SkadesserviceOrientér
firmaer
tilbyder derfor lugtsanering som en
del af
Der
→ skadesbegrænsningsarbejdet.
Andre som kan være i fare.
findes
mange forskellige
til udpegede
lugtsa→ Vagtstuen
eller denmetoder
i forvejen
nering,ansvarlige
men mange
af metoderne
skadeperson
samt evt.erdin
nærmelige forste
historiske
leder. genstande og bygninger.
Derfor Indsæt
bør manrelevante
inddragenavne
en konservator
i
og mobilnumre:
valget af lugtsanering i samarbejde med
skadesservicefirmaet.
Frarådes:
→ Skadesservicefirmaet
må ikke anvende
Fortæl:
ozonanlæg
tiler
lugtsanering.
Alle organi→ Hvad der
sket.
ske
materialer
som fotos, læder, teks→ Hvor
det brænder.
tiler,
lærreder
og plast tager skade,
da
→ Om
der er tilskadekomne
eller personer
ozon
accelererer ældning på genstandei fare.
ne.
→ At brandvæsenet er alarmeret.
→ Nogle skadesservicefirmaer anbefaler at
male sodlugtende vægge med en dampspærre, som indkapsler lugten. Den
metode må ikke anvendes i historiske
bygninger.
→ Duftblokke imprægneret med æteriske
olier er ætsende og må ikke komme i
direkte kontakt med genstande eller
bygningselementer. Duftblokke med
æteriske olier kan anvendes i mindre
lokaler, men skal placeres med omtanke.
Brug beskyttende underlag, så de ikke er
i direkte kontakt med museumsgenstande, og læg dem ikke direkte på gulv eller
i vindueskarme.

→ Bring personer væk fra farezonen – ud-

Alarmér
sæt
ikke dig selv for risiko.
→ Det relevante
beredskab:
Skadeservice
→ Evakuér
ansatte og
gæster i din
afdeling
Danmark, Falck eller anden leverandør.
til samlingspladsen.
Indsæt navn ogertelefonnummer:
→ Samlingspladsen

Bekæmp
→ Stop skaden om muligt.
→ Afbryd hovedvandforsyningen.
→ Afbryd maskiner i farezonen.

medfører en brand også vandskader. Derfor har guiden

Vigtigt: Undgå kontakt med vandet, da
opstigende kloakvand kan være sundhedsskadeligt.

mest fokus på disse to typer af hændelser. Under Krise

Begræns

Værdier

→ Luk alle vinduer og døre – men lås ikke.

Bring genstande og andre værdier i sikkerhed (evt. med presenninger o.l. hvis de ikke
umiddelbart kan flyttes). Tag udgangspunkt
i værdiredningsplanen.

oplistes en række andre hændelser, f.eks. personskade

Indsæt i forvejen aftalt område:

Orientér

→ Relevante personer (bygningsansvarlig,

Brandvæsen
direktør m.fl.)

Indsæt navne
og telefonnumre:
→ Vagtpersonalet
eller
den i forvejen udpegede ansvarlige vil sørge for modtagelse
af brandvæsenet ved den aktuelle tilkørselsadresse.
→ Vagten eller den ansvarlige informerer
redningsmandskabet, udleverer evt.
plantegninger og værdiredningsplaner
og nøgler.

Hvis vandskaden er
opstået om natten

og bombetrusler.

Kontakt:
Indsæt navne og telefonnumre:

Undervejs er der links til websites, brochurer og andet
materiale, der giver uddybende information. I guiden

ABC

finder du også instrukser og gode råd, som du kan printe
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ud og sætte ind i beredskabsplanen (se modsatte side).
Du finder guiden på Museumstjenestens hjemmeside:
museumstjenesten.com/beredskabsplan

BEREDSKABSPLAN

Hvem skal udarbejde museets
beredskabsplan?
Det er op til det enkelte museum at udpege en ansvarlig for udarbejdelsen af en beredskabsplan. Det kan
ABC Beredskabsplan er en gratis guide til, hvordan man

være en god idé at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor

kan udforme en beredskabsplan for sit museum. En be-

både leder, inspektører og håndværkere tages med på

redskabsplan beskriver, hvad man skal gøre før, under

råd. Men det er især vigtigt at inddrage en eller flere

og efter en ulykke eller krise. Det kan være alt fra brand

konservatorer med specialviden om de forskellige gen-

og vandskade til tyveri og bombetrusler.

standsgrupper.

Det enkelte museum udformer selv sin beredskabsplan. Den kan f.eks. bestå af en mappe, hvor alle vigtige
instruktioner er samlet: værdiredningsplan, instrukser,
kontaktinformationer mm. ABC Beredskabsplan er en
hjælp til at få alle nødvendige oplysninger og dokumenter samlet.

K RI S E

BRAND

VAND

→

ABC Beredskabsplan er udviklet af Museumstjenesten,
Topdanmark og Bevaringscenter Nord.

→

Hvis du har spørgsmål til ABC Beredskabsplan,
kan du kontakte Museumstjenesten på
mtj@museumstjenesten.com eller tlf. 86 66 76 66.

→

museumstjenesten.com/beredskabsplan

