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1. Formål og målsætning 

De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld mm. Idet havnen 
ligger afsides er der er lang kørevej for redningsmandskabet.  

Derfor er det afgørende, at havnens faste brugere eller andre på havnen kan organisere en førsteindsats. 

Formålet med denne plan er at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på Ry Marina 
for at minimere og begrænse en given ulykke. 

Lær beredskabsplanen grundigt at kende, i en nødsituation kan det redde menneskeliv 

Planens målsætning 

At sikre, at det rette rednings-, sluknings- og forureningsbekæmpelsesudstyr findes på rette sted, 
fungerer optimalt og er nemt at finde. 



 

2. Alarmering: 

Ring 112 for at få hjælp - Du får fat i alarmcentralen. 

Fortæl kort og præcist: 

• at du ringer fra Ry Marina, Siimtoften 13, 8660 Ry 

• opgiv dit navn og hvilket telefonnummer du ringer fra 

• bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet 

• hvor på havnen er ulykken sket 

• hvad der er sket. 

• hvor mange der er kommet til skade? 

Telefonliste: 

Myndigheder  Telefon 

Alarmcentralen  112 

Politi:                             114  

Lægevagten Region Midt 70113131 

Skanderborg Kommunes miljøvagt  8794 2930. 

Ry Bådlaug/Havnekontor 21242990  

3. Brand  

Red, alarmer, sluk og begræns 

Ring 112 for at få hjælp  

Brand i både 

• Red personer i båden. 

• Sluk branden med nærmeste slukningsredskab (håndslukkere på broer og/eller brandpumpe ved 
miljøcontaineren eller et brandtæppe fra båden).  



• Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud koncentrere slukningsarbejdet 
omkring disse, indtil hjælpen kommer frem. 

• Findes der slukkere i båden, benyttes disse samtidig. 

• Luk for gassen og Fjern gasflasker. 

• Afbryd strømmen ombord. Er der strøm fra land, afbryd også denne. 

• Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol, fjernes enten det brændende fartøj fra de 
omkringliggende både eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig. 

 

Ild i personer 

• Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet. 

• Sluk branden fra hovedet og nedefter. 

• Sluk branden med vand eller et tæppe. 

• Køl forbrændingen med koldt vand og fjern løstsiddende tøj. 

• Fortsæt med køling af forbrændingen indtil det ikke gør ondt mere. 

• BRUG ALDRIG pulver eller CO2 slukker på en person. 

• Ved større forbrændinger alarmer 112 

Ild i klubhus / øvrige bygninger 

• Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare 

• Påbegynd evakuering af personer 

• Ring 112 

• Fjern Gasflaske på gavlen af klubhuset ud mod vejen – nøglen findes i el skabet i entre’.  

• Benyt nærmeste slukningsredskab 

• Luk vinduer og døre om muligt 

•

Ild i biler / lastbil 



• Få alle ud af bilen (ild i person) 

• Åben evt. motorhjelm en anelse for bedre at slukke en motorbrand 

• Fjern brandbart i nærheden af bilbranden 

• Alarmer 112  

4. Drukneulykker 
• Red personen op i en båd eller på land. 

• Tilkald opmærksom hed og få hjælp så hurtigt du kan. 

• Alarmer 112 

• Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning 

• Hent hjertestarter ved i klubhuset eller i roklubben 

 

5. Personskader 
• Stands ulykken 

• Giv livreddende/almindelig førstehjælp 

• Støt beskadigede områder 

• Stands blødninger, tildæk sår og læsioner 

• hent førstehjælpskasse 

• Tal beroligende 

• Alarmer 112 

6. Ved hjertestop 



• Tilkald opmærksomhed og få hjælp så hurtigt du kan. 

• Start førstehjælp 

• Yd trinvis førstehjælp. 

• Herefter hjertemassage (30/2) 

• Hent hjertestarter ved i klubhuset eller i roklubben. 

7. Forureningsulykker 

Ved mindre udslip: 

• stop/begræns udsivningen hvis det er muligt. 

Ved større udslip 
• Alarmer 112  

• Skanderborg Kommunes miljøvagt træffes på telefon 8794 2930. 

• Iværksæt 1. indsats ved udlægning af flydespærring (miljøkasse i servicebygning) 

8. Synkende både 
• Hent flydespærre i servicebygningen 

• Hent lænse pumpe i servicebygningen og anvend den. (miljøkasse i servicebygning) 

• Prop hullet til 

• Hejs eller træk fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen (kontakt kranservice) 

 

Udstyr Antal Placering – se sikkerhedskort Instruks for vedligeholdelse/
afprøvning. 
(henvisning til nummer i 
sikkerhedsmappen på Havnekontor 

2 Brandslukningsudstyr



10.  Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr  

Sikkerhedsudstyret på havnen består af følgende

To stk. mindre 
brandslukker

1 
1

Klubhuset 
Køkkenet

2.1 Brandslukningsudstyr 

Brandtæppe 1 Klubhus/køkkenet 2.2 Brandtæppe

3. Redningsudstyr

Redningskranse    6 Ved enden af broen  3.1 Redningskranse

Redningskranse  6 På land, mellem 3.2 Redningskranse

Faste stiger      
Ved redningskranse

6 På broer  3.3 Faste stiger

Fluorescerende folie Ved redningskranse stiger og 
agter pæle  

3.4 Fluorescerende folie

4. Førstehjælpsudstyr 

Hjertestarter  1 På ved indgang fra vejen til 
Klubhuset 

4.1 Hjertestarter 

Førstehjælpskasse     2 Klubhuset 
køkkenskabet

4.2 Førstehjælpskasse 

6. Forurenings- 
bekæmpelsesudstyr 

Lænse pumper     1  Servicebygning 6.1 Lænse pumpe

Flydespærring        1 Servicebygning 6.2 Flydespærre

7. Kommunikation 

Beredskabsplan  1 På opslagstavlen i Klubhuset Beredskabsplan


