Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Storcenteret Fields
Den 24. oktober 2013
Vi var 20 medlemmer der mødtes i storcenteret - ikke for at shoppe - men for at høre om centrets
håndtering af sikkerhed og beredskab.

Der fortælles om koncernen.
Det er ikke mange indkøbscentre der kan annoncere med Metrostation, egen motorvejsafkørsel
lige ind til 3000 parkeringspladser, busholdepladser og fjerntogsstation, men det giver også en
lang række udfordringer, når flere millioner mennesker besøger centret årligt.
Under ét tag er der 140 butikker fordelt på 115.000 m2. Centret drives af virksomheden Sten &
Strøm A/S, der også driver en lang række andre storcentre i Norden. Field ́s er et regionalt center,
hvis primære kundegruppe er indenfor ca. 50 km og hvor der bor over 11⁄2 million mennesker.

Undervejs var en vejviser.
Vi mødte teknisk chef Henrik Bertram Pedersen, der veloplagt fortalte om stedet og
organisationen.
Der er ikke alene en lang række tekniske problemer der dagligt skal løses, men også problemer af
sikkerhedsmæssig art som kunderne ikke lige tænker over:
Hvis der kommer en alarm der kræver at centret skal tømmes, så stopper de rullende fortove, og
indkøbsvognene på fortovet sidder urokkelige fast.
Hvis bommene til det automatiske P-anlæg ikke kan åbne, kan folk ikke køre ind eller ud, og der vil
hurtigt opstå lange køer, såvel inde som ude. Bommene bliver derfor automatisk åbnet. Selv om
centret er sektioneret må alt udrømmes, fordi sektionerne ikke opfattes af kunderne.
Alle gangarealer er 6 meter brede flugtveje, men ikke alle forretningsdrivende kan forstå at de skal
holdes helt frie.

Store lyse arealer.
Centret har en døgnbemandet kontrolcentral, hvorfra man via talrige kameraer konstant kan
overvåge at situationen er rolig, og straks griber ind, hvis der opstår en uønsket hændelse. Der er
på hver etage patruljerende centervagter, som kan dirigeres til hjælp. De er uddannet i såvel
førstehjælp som brandslukning og vejledning ved udrømning. Desuden tjekker de rydelighed, især
på flugtvejene. Desuden har hver forretning en særlig uddannet person, som ved hvordan man
kalder assistance og internt i forretningen kan iværksætte hjælp.

Sprinklercentralen.

Køleanlæg.

Alle 115.000 m2 er sprinklet, og sprinkleranlægget har to uafhængige pumper, der automatisk
startes op. Opvarmningen er ikke det største klimaproblem, for de tusindvis af elektriske pærer og
spots, afgiver så meget varme, at kølingen er den store udfordring.
På taget findes der derfor tre enorme køleanlæg, som også kan genanvende en del af
overskudsvarmen.

Slogan for genanvendelse.

Pappressen og resultatet.
Håndteringen af affaldet fra de 140 forretninger er meget systematiseret, så alt skal sorteres i 4
hovedkategorier, og en række underkategorier, så genanvendelse og energiudnyttelse er
maksimeret. Selv farligt affald bliver i stor udstrækning sorteret, så det i en vis grad kan
genanvendes. Kun en lille del ligger tilbage som restaffald til deponi.
Hvis den enkelte forretning ikke sorterer ordentligt, koster det sorteringsafgift på 10 kr. kiloet!

Efter nogle meget spændende timer kunne vi takke Henrik og sige "på gensyn".

- Foto Elton og Niels Erik.

