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Vær forberedt 

En hurtig og effektiv indsats ved 

brand eller andre faretruende 

situationer kan betyde forskellen 

på liv og død.  

 

Derfor er det vigtigt, at alle ved, 

hvordan de skal reagere, hvis 

uheldet er ude. Det giver sikker-

hed i dagligdagen, hvis medar-

bejderne har et godt kendskab til 

bedriftens brandslukningsudstyr, 

beredskabsplan og forholdsregler 

i tilfælde af brand eller andre fa-
rer. 

FIRE HURTIGE OM FOREBYGGELSE 

 Placer dyr, halm og motorkøretøjer i separate rum. 

 Etabler flugt-/indtrængningsveje i mindst to retninger. 

 Rengør og vedligehold elektriske installationer. 

 Rengør og vedligehold maskiner og redskaber. 

 Forebyg brand inden du starter varmt arbejde. 

 

Læs mere – også om udstyr til brandslukning – hos:  

Beredskabsstyrelsen  

Falck 

 

 

 

Beredskab ved brand i motorkøretøj 

Midt på fodergangen i en stald med 200 kvier væltede rø-

gen pludselig ud af minilæsseren. 

 

Medhjælperen løb ind efter ejeren, og da de kom tilbage i stal-

den, slikkede flammerne op ad loftskonstruktionen. De greb to 

pulverslukkere og fik nedkæmpet ilden. Da de ville bugsere mini-

læsseren væk med en traktor, brød den i brand igen, og flam-

merne gjorde det umuligt at afmontere den fra frontlæsseren. 

Igen blev de reddet af et par pulverslukkere, og traktoren klarede 

frisag. Først bagefter gik situationens alvor rigtigt op for land-

manden: Var minilæsseren brudt i brand tæt på halmballerne, 

eller havde der ikke været pulverslukkere, ville der være gået ild 

i stalden.  

 

Pas på gnister og varm udstødning 

Antændelse fra motorkøretøjer sker typisk via gnister eller varme 

udstødningsrør, der antænder halm eller strøelse. Fjern derfor 

støv og olie, specielt omkring batterier. Og forlad ikke motorkøre-

tøjer i nærheden af halm. 

 

Vær forsigtig ved ”varmt” arbejde 

Svejsning og vinkelslibning er højrisikozoner, og det går typisk 

galt, fordi værktøjet bruges i nærheden af halm eller andet letan-

tændeligt materiale. Kan du ikke undgå at arbejde i nærheden af 

halm, så sørg for at afskærme, så alt brændbart er afdækket.  

 

Halm kan blive til ild, hvis: 

 Lamper tændes og glemmes, 

 Håndlamper efterlades.  

 Pærer ikke holdes fri for støvlag.  

 Elektriske varmeapparater og elmotorer gror til i støv og spin-

delvæv.  

 Varmekanoner og overophedede kabler ikke er under kontrol. 

 

Tjek installationer 

Fejl i/fejlhåndtering af elinstallationer er årsag til mere end hver 

fjerde brand i driftsbygninger. Få tjekket installationerne med fa-

ste intervaller. Stationære maskiner bør have en fast installation 

og motorer bør så vidt muligt være indkapslede. 

 

 

http://www.brs.dk/fagomraade/tilsyn/sta/forebyggelseogkampagner.htm
http://webshop.falck.com/erhverv/bygninger

