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Alarmering, generelt 

ALARMERINGSPLAN 

 
 

Meld: BRAND 

Forlang: AMBULANCE 

Forlang: POLITI 

Meld: MILJØ 

 

Oplys telefonnummeret, du ringer fra. 

Svar herefter på evt. spørgsmål fra alarmcentralens side 

 

• HVOR    

• HVAD  

• HVORLEDES 

• HVORFRA 
 

 

Andre vigtige tlf. numre: 

Vagtcentralen ved Rudersdal Brandvæsen  45 80 33 55 

Akuttelefon til lægevagten   18 13 

 

Beskrivelse af arbejdsstedet 

Navn:  Kulturcenter Mariehøj  

Adresse:  Øverødvej 246 A + B 

Tlf.:  46115600  

E-mail/hjemmeside kultur@rudersdal.dk/  Rudersdal Kommunes hjemmeside 

 

Kulturcenter Mariehøj er en tidligere skole der indeholder et ældre bygningskompleks i 3 etager med 

mødelokaler, foreningslokaler, malerværksted og administration, samt et nyere bygningskompleks med 

mødelokaler, forenings- og aktivitetslokaler, teatersal med badefaciliteter og børnehave. Imellem de to 

bygningskomplekser er bygget en ny hovedbygning med foyer, café og administration 

 

 

Samlested efter evakuering af arbejdsstedet 

mailto:kultur@rudersdal.dk/
http://www.rudersdal.dk/
https://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/
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Hvor samles vi: Alle i bygningen Øverødvej 246 A (område A + område D) samles bag Kulturcenter 

Mariehøj på Petanquebanen. 

 Alle i bygningen Øverødvej 246 B (område B + område C) samles foran Kulturcenter 

Mariehøj ved flagstangen i Marielunden. 

 

Hvem gør hvad:  De udpegede medarbejdere, i hvert område, er ansvarlige for at orientere resten af 

medarbejderne/brugerne og evt. få dem ud af bygningen. Desuden skal de kontakte 

Kulturchefen og det tekniske serviceteam. 

 

 I tilfælde af brand er det tekniske serviceteam lettere øvet i at bekæmpe brand o.l., 

med det materiel der er til rådighed på stedet, indtil brandvæsnet kommer. 

Varslingssignaler 

Hele Rudersdal Kommune er dækket af sirener for at sikre at befolkningen bliver varslet om at søge sikring 

ved ulykker og katastrofer f. eks. Atomkraftuheld, kemikalieudslip m.v. 

Sirenerne betjenes af Københavns Politi. I kan lytte til varslingssignalerne på www.kriseinfo.dk og 

www.brs.dk under sirenevarsling 

 

Sirenesignal 1 - betyder - Gå inden døre! 

 

_ _ _ _      _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ 
 

Tonen stiger hurtigt, og falder langsomt igen. Signalerne varer i 45 sekunder.  

 

Hvad betyder signalet? 

 

Gå indendørs. 

Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg. 

Lyt til Danmarks Radio.  

Her vil blive givet besked på, hvad der er sket – og hvad man skal gøre! 

 

Signal 2 – betyder – Faren er forbi! 

 

…………    ………   ……….    ……… 
 

En lang tone der varer 45 sekunder. 

 

Hvad betyder signalet? 

 

Man kan forlade den indendørs beskyttelse og vende tilbage til daglige gøremål. 

 

. 
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Flugtvejsplan samt interne brandmæssige oplysninger og instrukser 

Beskrivelse af flugtvejsplaner:  Nødudgangene er markeret over dørene.  

 

Hvor hænger flugtvejsplanen: I hver afdeling og i mødelokalerne 

 

Intern brandinstruks: Følg de grønne nødudgange – hvis der er røg skal man kravle eller 

krybe.  

Kan man IKKE komme ud, skal man opholde sig ved gulvet og tæt 

ved lukkede vinduer.  

Elevatoren må IKKE benyttes. 

 

Hvis kaldeanlægget ikke fungerer: Benyt brandalarmen (trykkende) i stuen, på 1. + 2 sal i gl. bygning 

Benyt evt. telefonlisten ovenfor med de ansvarlige på området. 

 

Ansvarlige kontaktpersoner på Kulturcenter Mariehøj 

Funktion Person Tlf. nr. E-mail el. adresse 

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen 4611 5610 

7268 5610 

bhk@rudersdal.dk 

Administrationschef Jens Roselio Nordahn 4611 5612 

7268 5612 

jeno@rudersdal.dk  

Tekniskservice leder Jesper Hagbo 4611 5608 

4611 5606 

jeha@rudersdal.dk 

serviceteam-mariehoj@rudersdal.dk  

Administrativ medarbejder  Marianne Jensen 4611 5614 

7268 5614 

majn@rudersdal.dk 

 

Forskrifter til forebyggelse af brand 

Det anbefales hver administrative område/brugergruppe at indkøbe nedenstående og opbevare det et sted 

som alle i afdelingen eller foreningen kender. 

 

Radio 

Lygter med batterier 

Branddunk og/eller Brandslukker (i køkkenerne og teknikrum) 

1. hjælps kasse 

 

Derudover har det tekniske serviceteam ved indgang B disse ting stående. 

 

Det enkelte administrationsområde/brugergruppe skal sikre sig regler for brug af: 

  

Levende lys - El–ovne - Olie–og kemikalieklude samt gulvmopper - Brandfarlige væsker 

mailto:bhk@rudersdal.dk
mailto:jeno@rudersdal.dk
mailto:jeha@rudersdal.dk
mailto:serviceteam-mariehoj@rudersdal.dk
mailto:usch@rudersdal.dk
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Branddøre er markeret ved tavler ved indgangspartier 

Brandtæppe og bandslukker findes ved køkken i Storm P og ved køkken i Caféen. 

Brandtæppe og brandslukker findes hos det tekniske serviceteam og i teknikrum. 

Brandskab og materiel findes på 1. sal ved Kulturadministrationen   

Lukning og svigt af anlæg, vand og strøm 

Kontakt det tekniske serviceteam eller vagtcentralen ved Rudersdal Brandvæsen 

Lukning for vandet, vandskade, utæt tag eller utætte rør, oversvømmelse af kælderen. 
  

Er der tale om et sprængt vandrør, skal vandtilførslen lukkes hurtigst muligt. – Derefter kontakt 

tekniske serviceteam. 
 
Der er 2 hovedhaner som er placeret: 
  

• Under musikskolens lærerværelse, bygning C 

• I kælder under TeaterMejeriet, bygning D 

 Forurening af vandet 

Ved mistanke kontaktes det tekniske serviceteam eller vagtcentralen ved Rudersdal Brandvæsen. 
 
Ved generel forurening af vandforsyningen vil der blive givet besked fra Miljø og forsyningsafdelingen. 
 
 

Stormskader og lynnedslag 

Kontakt det tekniske serviceteam på mail: serviceteam-mariehoj@rudersdal.dk  

tlf. 4611 5606 eller 7268 5602 + 7268 5607 

(i nødstilfælde og efter kl. 23 tlf. 72 68 56 08) 

Kald alarmcentral: 112 / 114 

 

Når situationen er under kontrol kontakter det tekniske serviceteam relevante håndværkere til afdækning 

og udbedring af skader på installationer og bygninger. 

 

Den umiddelbare afdækning samt følgevirkninger og afhjælpning foretages af Rudersdal Brandvæsen - 

Rudersdal Kommunes bygningsafdeling kontaktes for besigtigelse af skader). 
  

mailto:serviceteam-mariehoj@rudersdal.dk
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Hærværk og indbrud 

Kontakt det tekniske serviceteam 4611 5606 

(i nødstilfælde og efter kl. 23 tlf. 72 68 56 08) 

Nordsjællands politi på 114 
 
Beskriv hvordan tyven er kommet ind, og hvad man skønner der er forsvundet. 
Vent med oprydningen til I har talt med politiet. Kontakt relevante håndværkere, låsesmed og alarmselskab 
for udbedring af skaderne. 
 
Normalt vil alarmen slå til og automatisk give besked til Vagtcentralen (tlf.45803355) som rykker ud. 

Hjertestarter 

Kulturcenter Mariehøj har to hjertestartere. Den ene er placeret ud mod parkeringspladsen (nordsiden) - 
foran indgang til område C (Musikskole, m.m.) Den anden er placeret ved indgang til Storm P. i område D. 
 
Hjertestarterne fortæller selv, hvordan de anvendes, og der er årligt eftersyn på dem. 
Evt. henvendelse til Serviceteamet. 

Trusler 

Ved alle former for trusler mod personale eller bygninger: 

Kontakt det tekniske serviceteam 4611 5606 (i nødstilfælde og efter kl. 23 tlf. 72 68 56 08) 
Nordsjællands politi på 114. 
 

Udbrud af sygdom 

Er der tvivl om sygdommens smitterisiko og forløb, kontaktes Sikkerhedsrepræsentanten, Serviceteamet 
eller den daglige leder, som vil give retningslinjerne for foranstaltningerne. 
 
 

Kontakt til personalet i en beredskabssituation 

I en beredskabssituation anvendes så vidt muligt intranet og mails til at orientere medarbejdere om selve 

situationen og forholdsregler for, at kunne håndtere denne. I særlige situationer, hvor disse muligheder 

enten er utilstrækkelige eller ikke er tilgængelige, suppleres med sms til medarbejdernes mobiltelefoner og 

informationer på rudersdal.dk/medarbejder. For at støtte muligheden for at kontakte medarbejdere via sms, 

indsamles private mobilnumre frivilligt fra medarbejdere, som ikke har en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon. 

Disse indberettes i OPUS. 
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Eksterne forhold der berører arbejdsstedet 

Radioaktivt udslip 
Vil blive varskoet ved anvendelse af alarmsignal. Lyt til meddelelser i radioen. 
Gå inden døre, luk døre, vinduer og ventilationsanlæg. 
Børn og personale skal opholde sig så langt fra ydervægge som muligt. 
 
Redningsberedskabet vil tage stilling til evt. evakuering. Afvent ordre udefra. 
 

Kemisk udslip, giftig røg 
Vil blive varskoet ved anvendelse af alarmsignal eller ved meddelelser via radio. 
Hvis personalet selv observerer røg eller fornemmer lugtgener, skal alle gå inden døre, lukke døre, vinduer 
og ventilationsanlæg. 
Herefter undersøges årsager, evt. ved opringning til Vagtcentralen hos Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen. 
Redningsberedskabet vil tage stilling til evt. evakuering.  Afvent ordre udefra. 

 

 

I kan se informationer på www.kriseinfo.dk og www.brs.dk  



 

 

  
 


