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Introduktion 

Denne guide er udarbejdet af de brandansvarlige beboere fra rådet på Paul Bergsøe Kollegiet. 
Brandguiden er en vejledning som understøtter kollegiets gældende brandregler i husorden og 
skal assistere beboerne på følgende områder:  

 Korrekt brug af brandsluknings udstyr.  

 Overholdes af eksisterende brandregler på kollegiet. 

 Korrekt evakuering i tilfælde af brand. 

 Kommunikation med Nordsjællands brandvæsen og potentielt andet kommunale 
beredskab og statslige beredskab.   

Vær opmærksom på at kollegianerne skal tage udgangspunkt i egen bygning, da kollegiets blokke 
er forskelligt indrettet.  

Brandslukningsudstyr 

I hver af kollegiets blokke findes følgende brandsluknings materiel til bekæmpelse af opstået 
brande:   
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Brandslange 
Lokation 

Brandslangen findes mellem trappeopgangen og 
indgangen til stueetagen (jævnfør billede 1). 

Korrekt brug 

Brandslangen kan benyttes til bekæmpelse af brand i 
faste brandbare materialer (pap, papir, træ, tekstiler 
m.m.) samt personbrande.   

 

Advarsel   

Brandslangen må under ingen omstændigheder bruges til at slukke fedtbrande i gryder, da dette 
kan forværre branden. 
Brandslangen må hellere ikke bruges til at slukke brande i elektriske apparater, da vand er 
elektrisk ledende.      

CO2-slukker 

 

Lokation 
 
CO2-slukkeren findes ved døren til hvert køkken (jævnfør billede 2). 

Korrekt brug 

CO2-slukkeren kan bruges til bekæmpelse af brand i brandfarlige væsker 
(benzin, olie, alkohol m.m.), samt brandfarlige gasser og brande i elektrisk 
udstyr (elektriske apparater og installationer).    

Advarsel   

CO2-slukkeren må under ingen omstændigheder benyttes til 
personbrande, da dette kan medføre forfrysninger og personskade.   

  

 



Brandtæppe 
Lokation 
Brandtæppet findes ved døren til hvert køkken (jævnfør billede 3).  
 

Korrekt brug 

Brandtæppet kan bruges til bekæmpelse af fedtbrande i gryder eller 
personbrande. Der er en manual på beholderne der illustrer hvordan 
tæppet bruges.  

 Advarsel 

Brandtæppet bør ikke bruges ved brandfarlige gasser, eller alle former 
for uoverskuelige brande som ikke kan slukke forsvarligt.   

 

Pulverslukker 

Lokation 

Pulverslukkeren findes i kælderen ved hver blok, hvor den interne 
placering kan variere grundet kældrenes indretning. (jævnfør 
billede 4). 

Korrekt brug 

Pulverslukkeren kan benyttes til bekæmpelse af de fleste brande 
bl.a. i brandbare faste materialer, brandfarlige væsker, 
brandfarlige gasser og elektriske brande.   

Lokation 

Pulverslukkeren kan i nødsituationer bruges til personbrande, 
men vær opmærksom på at materialet er irriterende for hud, øjne 
og slimhinder.   

  

 

 

Billede 3 

Billede 4 



Frie Flugtveje 

 

 Opgange, Trappeopgange og kælderen  

I bygningens opgange og trappeopgange er det ikke tilladt 
at have objekter som spærre for de frie flugtveje. Det er 
kun tilladt at have en støvsuger og et strygebræt stående 
ved siden af glasdøren, og en dørmåtte udenfor hvert 
værelse (jævnfør billede 5).  

Alle andre former for objekter som befinder sig på 
opgangene eller trappen, bør fjernes hurtigst muligt uanset 
ejermand, for ikke at bryde de frie flugtveje ud til 
henholdsvis hovedindgangen, og nødudgangene.  

Hovedindgangen og nødudgangenes udvendige side skal 
holdes fri fra spærrende objekter, og glatte objekter som 
kan bringe beboerne i fare ved evakuering.    

 

 

Kælderen 

I kælderen skal der være minimum 1 meters uhindret 
passage mellem nødudgangen(e) og kældertrappen  
(jævnfør billede 6). Objekter som spærre denne passage, 
skal fjernes hurtigst muligt uanset ejermand.  

Nødudgangens udvendige side skal holdes fri fra spærrende 
objekter, og glatte objekter som kan bringe beboerne i fare 
ved evakuering   

 

 

 

 

Billede 5 

Billede 6 



 

El skab (Kælderen forsat) 

I Kælderen findes bygningens el skab. Der skal være 
minimum 1 meters fri passage omkring el skabet og hen 
til trappeopgangen (jævnfør billede 7).  

Spærrende objekter skal fjernes hurtigst muligt uanset 
ejermand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 7 



Evakuering 

 

Når brandalarmen starter, skal beboerne evakuere sig selv ud af bygningen på følgende måde.   
Beboerne skal forlade bygningen omgående ved at benytte nærmeste sikre udgang i god ro og 
orden.  
Dernæst gå hen til samlingspladsen (jævnfør billede 8). Samlingspladsen befinder foran 
motionsrummet og vaskeriet.  Hvis dette ikke er muligt foreksempel grundet kraftig røg på 
pladsen, bedes beberone finde et andet sted at lokalisere sig, uden de står i vejen for 
brandvæsnet.  
Ved falsk alarm kan beboerne afbryde brandalarmen og forsætte deres tilværelse.  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 8 



Samlingspladsen 

Ved samlingspladsen er det en god idé at dele blokkens 
beboere op i to grupper. Man bør stå i samme gruppe 
som dem man deler køkken med, for at give et hurtigt 
overskueligt overblik over de tilstedeværende og 
manglende beboere på samlingspladsen:   

Dernæst er der en som indsamler alt relevant 
information som grupperne besidder, og videre 
formidler det til Nordsjællands brandvæsen. Rapporter 
kort og præcist de relevante informationer du er i 
besiddelse af når Nordsjællands brandvæsnet 
ankommer 

 

Relevant information til Nordsjællands brandvæsen 

Beskriv situation kort og præcist. 
 

Branden:  
Hvor brander det henne?  
Hvad er der brand i? 
 

Evakuerede:  
Ved mistanke om beboer som ikke er blevet evakueret,  
giv Indsatslederen/holdlederen/brandmanden korte og præcise beskrivelser over vedkommendes:  
værelseses nr.   
værelsets placering i bygningen (peg på vinduet, så brandmanden kan se det fysisk ude fra 
blokken)   

 

(Beboer som brandmændene skal være særligt opmærksomme på): 

 Udenlandske studerende som kun taler engelsk 

 Tilskadekomne 

 Psykiske syge beboer 

 Beboere med fysisk handicap 

 Beboer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: fx Autisme, 
metal retardering 


