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Biologis evakueringsplan for bygning 1137
 
 
 
Evakueringsplan for lokalerne 217 og 219 ved brand- og gasudslip. Denne plan hænger lamineret i 

de omtalte lokaler og ved udgangen fra bygningen sammen med den generelle evakueringsplan 

 

I lokale 217 i bygning 1137 findes følgende gasser: 

- Helium (He) 

- Nitrogen (N2) 

- Kuldioxid (CO2) 

- Oxygen (O2) 

 

I lokale 219 i bygning 1137 findes følgende gasser: 

- Kulmonooxid (CO)  

- Svovldioxid (SO2) 

- Brint (H2) 

 

Procedure: 

1. I lokale 219 er der installeret alarmer, som registrerer, hvis mængden af CO, SO og H2 overstiger 

de hygiejniske grænseværdier for disse gasser. Hvis dette sker, vil sirenen, som er placeret uden 

for døren udsende rødt lys og en høj hyletone. 

 

2. Hvis sirenen starter eller der er udbrudt brand i lokalet, skal alle i de omkringliggende lokaler straks 

advares. Hvis ild, røg eller andet forhindrer udgang fra lokalet, skal evakuering ske gennem vin-

duerne ud mod baggården.  

 

3. Ved sirene- og brandalarm skal det undersøges, om der er personer i lokale 219, som er bevidst-

løse. I lokale 217 findes en helmaske samt et CO-filter til montering på helmasken, som iføres, 

inden man undersøger lokalet og henter eventuelt bevidstløse personer ud.  

 

4. Findes der bevidstløse personer i lokalet, skal disse udenfor bygningen. Ring 112 og giv nødven-

dig førstehjælp. 

 

5. Ved sirenealarm modtager Rene Nielsen automatisk en sms med meddelelse om gasudslip, hvor-

efter han iværksætter intern varsling og alarmerer videre til de respektive myndigheder samt sluk-

ker for alle ventilationsanlæg.  

 

6. Det påhviler samtlige ansatte at gøre sig bekendt med indholdet af denne brand- og evakue-

ringsinstruks, at kende bygningens flugtveje samt placering og brug af de opsatte slukningsmidler 

og udstyr. 

 

7. Arbejdsmiljørepræsentanten har ansvaret for at implementere denne brand- og evakueringsplan 

med instrukser og opslag m.v.  

 

8. Brand- og evakueringsplanen skal revideres i arbejdsmiljøgruppen og forelægges igen ved evt. 

ændringer af proceduren eller udstyr.  

 

Godkendt i arbejdsmiljøudvalget i 2014 og kun opdateret med ny dato og navn på instituttet. 


