
Handleplan for evakuering og rømning 

ved brand på Gødvad Plejecenter 

 

 

 

Planen forefindes på beredskabsplan.silkeborgkommune.dk 

 

 Varslingsanlægget = Brandtavlen i Forhallen Kongsberg 3 eller 7 angiver, hvor 

branden er opstået. Alarmen kommer desuden på samtlige dect telefoner. 

 

 Udpeg en ansvarlig kontaktperson til bl.a. Brand og Redning og en ansvarlig for 

koordinering af evakueringsplan 

 

 Centeret Kongsbergvej 3 fungerer som samlingssted. Alternativt parkeringspladsen 

ved Kongsbergvej 1-3. 

 

Generelt  Isoler branden 

Bring dig selv og beboerne i sikkerhed. 

Luk døre og vinduer og forlad rummet/bygningen ad sikker 

vej.    

Brug ikke elevatorer 

Fordel opgaverne - information i huset, modtagelse af Brand 

og Redning. 

 

 

Brand på de midlertidige 

pladser 

Kongsbergvej 1, st. og 1. sal 

 

 

 

 

Udgang i begge ender af gangen 

Beboerne kan forblive på stuerne og evakueres af Brand og 

Redning 

Dørene til gangen holdes lukkede. 

Få styr på, hvor der befinder sig mennesker på etagen 

 

 

Brand i centerdelen. 

Kongsbergvej 3, st. 

 

 

 

Udgang anvist via grøn flugtvejslystavle over dørene. 

Udgang ved centrets 4 hjørner. 

Dørene til gangen holdes lukkede. 

Få styr på, hvor der befinder sig mennesker på etagen 

 

 

 

Depot  

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via centeret eller terrassedør 

 

Træningskøkkenet 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

 

Udgang via centeret eller via dør til haven. 



 

Cafekøkkenet 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via centeret eller terrassedøren ud til 

parkeringspladsen 

 

 

Træningscenter m. kontor 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via terrassedøren eller de 2 døre til centerdelen 

 

Kopirum 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via dør til centergangen 

 

Mødelokalet 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via dør til centergangen 

  

Kontor, Service og teknik 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via dør til centergangen 

 

Teknikrum 

Kongsbergvej 3, st 

 

Udgang via dør til centergangen 

 

Omklædningsrum herrer 

Kongsbergvej 3, st 

 

Udgang via dør til centergangen 

 

Omklædningsrum kvinder 

Kongsbergvej 3, st 

 

Udgang via dør til centergangen 

 

Forgang 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via dør til parkeringspladsen 

 

Fodplejer 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via dør til centergangen 

 

Garderobe 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

 

 

Udgang via dør til centergangen 



 

Depot MP 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via terrassedør eller dør til centergangen 

 

Sygeplejekontor 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang i begge ender til centergangen 

 

Lokallederkontor 

Kongsbergvej 3, st 

 

 

Udgang via dør til centergange eller sygeplejekontoret 

 

Kontor MP 

Kongsbergvej 3, st 

 

Udgang via dør til centergangen 

 

 

Brand i en lejlighed på 

Kongsbergvej 5, st. og 1. sal. 

 

 

Udgang  i begge ender af gangen 

Beboerne kan forblive i lejlighederne og evakueres af Brand 

og Redning 

Dørene til gangen holdes lukkede. 

Få styr på, hvor der befinder sig mennesker på etagen  

 

 

Brand i en lejlighed på 

Kongsbergvej 7, st. og 1. sal 

 

Udgang i begge ender af gangen og fra terrassedørene i alle 

lejligheder. Flugtvejen er på terrasserne/altanerne. 

Beboerne kan forblive i lejlighederne og evakueres af Brand 

og Redning 

Dørene til gangen holdes lukkede. 

Få styr på, hvor der befinder sig mennesker på etagen 

  

 

Er der flere medarbejdere i huset? Husk elever, frisør, fodplejer, mødedeltagere ….? 

 

Bevar ro og omtanke --- Brand og Redning er hurtigt fremme.  
 

I alt hvad du foretager dig Tænk på din sikkerhed 

 

 

Ved lille brand Brug brandslukningsudstyret, der findes i området  

Større brand  Brug evakueringsplan  
 


