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To vigtige grundregler:

1 Før jævnligt tilsyn med det elektriske 

system. Dette arbejde skal udføres 

af autoriserede elinstallatører og 

kan indbefatte eltermografering til 

detektering af overbelastninger i 

elsystemet.

2 Udnævn en ansvarshavende, som 

fører jævnlig kontrol og udstikker 

retningslinjer for det øvrige personales 

roller.

Herunder finder du gode råd og en 

liste over de brandrisiko-faktorer, som 

jævnligt bør tjekkes. Husk også, at hver 

gang der har været håndværkere eller 

andre i huset, f.eks. i forbindelse med 

udstillingsopbygning, er det en ny situation, 

og det er vigtigt at gennemgå igen.

→  Sørg altid for god orden og ryddelighed 

på museet.

→  Overhold regler om tobaksrygningsfor-

bud, og påmind evt. gæster herom.

→  Tjek, at levende lys og åben ild er slukket 

– bedst at forbyde åben ild.

→  Ved lukketid lukkes alle indvendige døre 

i bygningen. En brand kan begrænses 

betydeligt ved at isolere den til ét rum.

→  Tjek, at brandslukningsmateriel hænger, 

hvor det skal, og at det er friholdt for 

oplag (papkasser, træpaller, emballage 

o.l.)

→  Afbryd al unødvendig strøm efter luk-

ketid, såsom computere, kaffemaskiner, 

opvaskemaskiner, radioer, opladere. 

Apparater afbrydes om muligt ved stik-

kontakten.  Vær opmærksom på, at gen- 

opladelige litiumionbatterier, som ofte 

anvendes i maskiner, f.eks. boremaskin-

er kan bryde i brand under opladning 

sluk altid på kontakten.

→  Placér ikke elektriske pærer for tæt på 

brændbare materialer pga. risiko for 

antændelse. Husk, at elektriske pærer 

afgiver varme .

→  Frihold eltavler og kaloriferefyr for pap-

kasser, emballage, træ m.v. i en afstand 

af min. 1 m fra enheden.
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→  Sørg for tilstrækkelig udluftning i 

forbindelse med montering/installa-

tion af elektriske apparater: fjernsyn, 

computere etc., i både udstillings- og 

administrationslokaler.

→  Opbevar ikke tændte laptops, hvor 

de ikke kan komme af med varmen, i 

rygsække, skabe o. l.

→  Brug stikdåser og kabeltromler af god 

kvalitet.

→  Tilslut ikke for mange apparater til 

samme stikkontakt eller gruppe.

→  Ledningen i kabeltromler rulles helt ud. 

→  Udfør ingen uautoriserede samlinger af 

ledninger med f.eks. tape.

→  Ledninger må ikke klemmes eller kunne 

trædes på.

→  Rengør jævnligt elektriske apparater for 

støv. Specielt computere med ventila-

torer, affugtere/befugtere, køleskabe og 

fjernsyn opsamler meget støv.

→  Risikoen for, at der udbryder brand i 

gamle elektriske apparater er stor. Ud-

skift derfor gamle elektriske apparater 

som fjernsyn, affugtere, radioer, kaffe-

maskiner etc.  Medarbejdere bør ikke 

medbringe gamle elektriske apparater 

hjemmefra, såsom kaffemaskiner og 

radioer. 

→  Frihold ladestationsområder til trucks 

for papkasser, emballage, træ m.v. i en 

afstand af 2 m fra trucken.

→  Husk, at olieklude kan selvantænde. Eft-

er brug skal de placeres i en stålspand 

med tætsluttende låg, der efter fyraften 

placeres udendørs.

→  Husk, at gnistgivende værktøjer kan 

antænde papkasser, spåner, o.l. Fjern 

brandbart oplag inden arbejdet påbe- 

gyndes, og tjek, at der er slukningsuds-

tyr i nærheden.

→  Tjek, at brandsektionsvægge (der hvor 

branddøre/porte er) er intakte efter rør-

gennemføringer o.l.

→  Tjek, om udefrakommende håndværkere 

har efterladt værktøj, affald e.l., der kan 

udgør en brandrisiko.
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