
 

  
 

 
 

BRANDTRYG Evakuering - En guide til simpel planlægning 
 
 
 
Når en pludselig og uventet hændelse, som fx en brand, finder sted, er forskellen på succes og 
fiasko ofte hårfin. Du befinder dig pludselig i en situation, der kan være både ubehagelig, fremmed 
og meget voldsom - og med få øjeblikke til at reagere i.  
 
Ved fx ildebrand i en bygning er det vigtigste at få alle personer ud i live og helst uden at komme til 
skade. 
 
Øvelse er altid det bedste – jo flere gange, du øver dig, jo bedre bliver du til det. Det gælder også 
brandøvelser, hvor du øver dig til rollen som evakueringsekspert.  
Forestil dig, at der fx er brand i et lille depot, og få så alle personer ud af bygningen på kortest 
mulig tid. Husk at varslede øvelser de første gange oftest giver et bedre resultat på den lange 
bane. Du skal være sikker på din opgave, før du bliver rigtig god.   
 
Det er helt almindeligt, at du reagerer lidt i panik ved en pludselig uventet ulykke, og at det er 
vanskeligt at huske alle de vigtige ting, når hjernen er på overarbejde. Heldigvis findes der en 
velafprøvet metode til at sikre en god og komplet evakuering på. I Nordsjællands Brandvæsen 
kalder vi konceptet Brandtryg Evakuering. 
 
BRANDTRYG Evakuering er enkle, laminerede A4-kort, som er nummereret med 1 til fx 3.På 
bagsiden er der listet en række opgaver, men ikke flere, end en person kan nå at løse. 
 
Hovedformålet med Brandtryg Evakuering er at holde evakueringsopgaven HELT ENKEL og 
UDEN en masse ord. 
 
Evakueringskortene skal tilrettes JERES behov – bygningens størrelse, hvor evakuerer I hen, 
hvordan alarmerer I hinanden osv. 
 
Meningen er, at du ved en hændelse løber til et centralt sted, hvor evakueringskortene hænger. Du 
tager det næste ledige nummer blandt kortene og beholder det under HELE evakueringen. 
 

• Den, der kommer som den første, tager Evakueringskort nr.1  

• Den, der kommer som den næste, tager Evakueringskort nr. 2 osv.  
 
Når alle kortene er taget, ved du, at alle opgaver bliver løst eller som minimum sat i gang - nemt og 
enkelt. 
 
Det er en rigtig god idé at have kulørte veste, så brandvæsen og politi ved, hvem de kan henvende 
sig til ved deres ankomst. 
 
Hvis du har spørgsmål til os i forbindelse med udarbejdelsen af Brandtryg Evakuering, eller blot 
har behov for et godt råd, er du velkommen til at skrive til os på: forebyggelse@nsbv.dk  
 
Med venlig hilsen 
 
Myndighed og kursus  
 
 
 



BRANDTRYG Evakuering - Vejledning 

Det er vigtigt du gør Evakueringskortene lette og simple – så du kan være tryg ved, at opgaverne 
bliver sat i gang af personalet. 

I har formodentlig allerede udarbejdet en Brand- og Evakueringsinstruks som beskriver hvad der 
skal ske når I opdager det brænder. Det er lovpligtigt at have den ophængt på plejehjem, skoler, 
institutioner og andre steder med mange mennesker eller steder hvor brugerne ikke kan komme 
ud af bygningen ved egen hjælp. Se mere på www.nsbv.dk  

Når I har erkendt behov for evakuering af bygningen, hvis fx ABA-varslingen er startet, er der en 
række opgaver der skal løses fx: 

- Hjælpe alle ud af bygningen, formodentlig i flere afdelinger eller etager.
- Være sikker på at alle er kommet med ud, brug protokol
- Sikre døre og vinduer er ikke lukkede men ikke låst
- Tage imod brandvæsenet

Der er formodentlig langt flere opgaver der skal løses og du skal tage udgangspunkt i den aktuelle 
bygning der skal planlægges for. 

Når du har en liste over de ting der skal løses ifm. en evakuering, skal du fordele opgaverne, så de 
løses hensigtsmæssigt i den bedste rækkefølge. Der skal nok et par øvelser til, før planen er 
optimal, men så har du også en plan der holder den dag det er alvor. 

Gå ind på Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside www.nsbv.dk og find skabelonerne, lige til at 
rette og printe ud. 

Du er også velkommen til at skrive til os på: forebyggelse@nsbv.dk hvis du har spørgsmål. 

På de næste sider er et par eksempler på evakueringskort. 

http://www.nsbv.dk/
mailto:forebyggelse@nsbv.dk
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