
             
 
 
 

 

 

Instruks gældende for: Håndværkere 

 

Det nye center – Vodskov Kultur & Idrætscenter -- er åbnet pr. 1. juni 2015. 

Centeret er bestykket med: 

 

 Udvendig/indvendig videoovervågning 

 Adgangskontrol med alarmoverførsel til Beredskabscenter Aalborg 

 Automatisk brandalarmanlæg (ABA) med alarmoverførsel til           

Beredskabscenter Aalborg 

ABA-anlæg: 

Ved aktivering af brandalarm til Beredskabscenter Aalborg vil udrykning til Vodskov Kultur & 

Idrætscenter altid finde sted fra beredskabets side. 

Dette er også gældende for utilsigtet aktivering af brandalarm i forbindelse med arbejde og andet 

i centeret. 

Utilsigtet aktivering af brandalarm har økonomisk konsekvens overfor forårsagende person. 

Denne instruks er udarbejdet grundet ovennævnte forhold og i øvrigt er generelt gældende: 

 Ved defineret - udførsel af varmt arbejde -  skal DBI vejledning følges og Aftaleblanket 

udfyldes og afleveres til centerleder/stedfortræder. 

 Ved arbejde generelt i centeret skal nærværende instruks afleveres til centerleder/ 

stedfortræder med underskrift af udførende håndværker. 

 Arbejde i VKI skal altid forinden være aftalt med centerleder/stedfortræder med hensyn til 

dato og klokkeslet. 

 Ved planlagte arbejder,hvor der er risiko for aktivering af detektorer i forbindelse med 

arbejdet, frakobles relevante detektorer ved henvendelse til Centerleder/stedfortræder. 

Håndværker skal altid sikre sig,at det tilstedeværende personale kan informere 

Beredskabscenter Aalborg og koble alarmanlæg i position ”service”.                                

Er dette ikke tilfældet,skal håndværker kontakte sin leder/mester,som efterfølgende 

foretager information til Beredskabscenter Aalborg og kobler alarmanlæg i position 

”service”.                                                                                                                            

Det er altid én og samme person som til-og framelder til Beredskabscenter Aalborg 

Læst 

Adgangskontrol: 

Yderdørene i VKI er omfattet af adgangskontrol med alarmoverførsel til Beredskabscenter 

Aalborg både i og uden for normal arbejdstid. 

Hovedindgangen til VKI skal altid benyttes. 

Såfremt yderdøre åbnes for transport af værktøj .m.m eller af hensyn til arbejdsstedet,må dettte 

kun ske efter henvendelse til Centerleder/stedfortræder,som frakobler adgangskontrol. 

Læst:  

Leverandører til Vodskov Kultur & Idrætscenter er pålagt information om gældende instruks af 

egne medarbejdere. 

Instruks kan udskrives fra  Vodskov Kultur & Idrætscenters hjemmeside. 

 

 

 

Dato ………   Underskrift …………………      Dato ………   Underskrift ……………………. 

 

                        Leverandør                                                           Håndværker 

 


