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

En anderledes virksomhed med sikkerheden i højsædet
Den 13. april 2010
Vi besøgte en virksomhed nær Hareskoven i Værløse, som har 2 meget forskellige
aktiviteter: MTB-Tours og Sikkerhedsgruppen.
Dagens hovedemne var hotelsikkerhed.
Vort medlem Birger Kjærbye, der er indehaver, fortalte kort om baggrunden for virksomheden og
vi fik lejlighed til at se det kørende materiel og "staldene" for MTB-Tours hvor der er over 100
cykler klar til oplevelser - hele året rundt. Foruden cykler har de fine faciliteter som f.eks. butik,
café / kursuslokale til 25-30 personer, hyggelig gårdhave, toiletter, værksted, cykelvask m.v.

En stor del af Sikkerhedsgruppens arbejde foregår ude hos kunderne, der især er hoteller og andre
større virksomheder med særlige sikkerhedskrav. Mødefaciliteter m.v. kan dog også anvendes af
kursister og andre der indgår i aktiviteterne.

Hotelsikkerhed er en af deres spidskompetencer, som de igennem mere end 10 år har arbejdet
med. Derved har de opbygget måske landets største sammenlagte ekspertise indenfor dette
områder. Denne viden bliver stadig udbygget i forbindelse med nye opgaver.
Ydelserne til hoteller, er først og fremmest:
•
•
•
•
•

Rådgivning i brand og security spørgsmål
Udarbejdelse af brandinstrukser og planer
Udarbejdelse af værelseplaner og etagetegninger
Speciel tilrettede brandkurser
Speciel tilrettede brand- og evakueringsøvelser

Vi fik også et lille indblik i, hvordan de arbejder med udformning af en beredskabsplan.

En beredskabsplan er ikke meget værd, hvis den blot
udfyldes med "standardløsninger" og derpå sættes
hen i reolen hos direktøren.
Derfor gøres der meget ud af at inddrage hotellets /
virksomhedens medarbejdere i formuleringen af de
enkelte afsnit i planen.

Det er også væsentligt, at de forskellige personalegrupper trænes i at håndtere uønskede
hændelser indenfor deres del af hotellet / virksomheden.
Hertil anvendes en række interaktive redskaber, og desuden som et meget væsentligt moment,
også intern træning og samlede øvelser.
Man ser ikke kun på brandrisikoen, men i høj grad også på sikring mod røveri, plat, svindel og
trusler. Derfor supplerede Jens Sandager, med at give eksempler på sikring og uddannelse på det
område.

Hvis en røver ser, at der er
sikringsforanstaltninger, vælger
vedkommende nok at gå et andet
sted hen.
Vi vil dog aldrig kunne undgå alle
røverier og indbrud, men i dag
bliver faktisk 9 ud af 10 røvere
fanget og sigtet.

- Tekst og foto Niels Erik Bølling.

