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

Medlemsmøde ved Haldor Topsøe A/S i Frederikssund
Tirsdag den 14. september 2010

Endnu et spændende og inspirerende medlemsmøde fandt sted tirsdag den 14.september 2010.

Vores værtinde, Vibeke
Petersen, der har været
ansat på fabrikken i
Frederikssund i 21 år,
først som afdelingsleder
og siden 2001 som
Sikkerheds- og
beredskabsleder,
berettede om fabrikken
og beredskabet.

Firmaet er grundlagt af Haldor Topsøe, der som nu 97-årig stadig er aktiv.
Det erklærede mål er, at de vil være "verdensmestre i katalysatorer" og det er nok ikke urealistisk,
da der i dag er flere fabrikker og salgskontorer m.v. overalt i verden.
Fabrikken i Frederikssund er den største.
Især indenfor de sidste 10 år har der været en stærk udvikling, og der er nu ca. 720 ansatte på
fabrikken, der arbejder med skiftehold i døgndrift.
Fra en beskeden start på en nedlagt landbrugsejendom, til en top moderne fabrik med 20
produktionslinjer, fordelt på 8 afdelinger.
Fabrikkens ledelse, med Vibeke som tovholder, har et stærkt ønske om at sikkerhed, miljø og
beredskab skal være i top. Det har ført til, at fabrikken nu har næsten alle de certificeringer der
kan fås.
Det er dog ikke let at få sådanne certificeringer. En af de sværere blev først prøvet med eksterne
konsulenter, men så tog man selv over, og har nu bl.a. udformet en forebyggelsesplan og et
effektivt beredskab formuleret på afdelingsplan.
Afdelingen er nøgleordet i beredskabet.
Der satses stærkt på nærhed og detailkendskab til afdelingens område.
Hver af de 8 afdelingsledere skal sikre at beredskabet i afdelingen altid er optimeret.
Hver afdeling skal have uddannede beredskabsledere på alle skiftehold og det skal sikres, at
flugtvejsplaner, brand- og førstehjælpsudstyr m.v. altid er i orden.
Afdelingen skal tilbyde alle medarbejdere kursus i elementær brandbekæmpelse, og desuden er
der uddannelse i førstehjælp og afholdelse af øvelser for udvalgte medarbejdere. Al uddannelse
foregår i arbejdstiden.
Beredskabslederne skal værre uddannet til at kunne iværksætte en indsats og de har
kommandoen på stedet, indtil ekstern hjælp ude fra byen når frem.

Der kan oprettes et kontrolcenter, som kan håndtere tilskuere og journalister ved indkørslen til
fabriksområdet, advisere naboafdelinger m.fl., give tilbagemeldinger / input til ledelsen, og om
ønsket sikre, at der kan stilles hjælperøgdykkere til rådighed for indsatslederen. Der er udpeget et
par lokaliteter til kontrolcenter.
I øjeblikket arbejdes der på at få etableret et varslingsanlæg på hele området med lys, lyd og
talevarsling.
Man har forsøg i gang i 2 afdelinger, og håber af kunne iværksætte hele installeringen næste år.
Selv om der ikke er særlig risiko på fabriksområdet, overvejes det om der skal hegnes, og om der
skal etableres en supplerende adgangsvej til den sydlige del af området.
Vores besøg afsluttedes med en rundgang på fabriksområdet og gennem et par af afdelingerne.
Stor tak til Vibeke for et inspirerende og vel tilrettelagt besøg.

- Niels Erik Bølling

