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1

Indledning

Denne plan for drift, kontrol og vedligehold omhandler beredskabsmæssige forhold i forbindelse med
afholdelse af Hjallerup Marked, som i forhold til gældende lovgivning kræver løbende drift, kontrol
og vedligehold for at opretholde det ønskede og krævede sikkerhedsniveau.
Denne plan for drift, kontrol og vedligehold er udarbejdet med fokus på den eller de personer, der
skal foretage de i planen nævnte kontroller, og planen skal betragtes som et værktøj til styring af de
krævede kontroller.
Det skal sikres, at brandsikkerheden på Hjallerup Marked til stadighed opretholdes. Sker der ændringer i forbindelse med Markedets opbygning eller afholdelse, skal denne plan tilpasses ændringerne.
Drifts-, kontrol- og vedligeholdsplanen indeholder oplysninger om, hvem der er den ansvarlige person for brandsikkerheden på markedet, og hvem der er dennes stedfortræder (den eller de personer,
som ansvaret er overdraget til). Desuden fremgår det med hvilke intervaller, de forskellige brandsikringstiltag skal kontrolleres.
Denne Drifts-, kontrol- og vedligeholdsplan indgår som del 4 af Hjallerup Markeds samlede Sikkerhedsmanual. Sikkerhedsmanualen består af i alt 5 dele, og der henvises især til del 1 ”Generelle
forhold”, til del 2 ”Beredskabsplan” og del 5 ”Tjeklister”, hvor de udfyldte kontrolblanketter samles.
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Driftsorganisation

Ansvarlig for Hjallerup Markeds afvikling:

Navn: Keld Nielsen
Tlf.: 20 13 73 55

(Underskift)

Ansvarligt sikkerhedsudvalg:

Navn: Peter Burholt (PB)
Tlf.: 40 77 90 00

(Underskift)

Navn: Steven Krogh-Larsen (SKL)
Tlf.: 60 22 20 61

(Underskift)

Stedfortræder for sikkerhedsledere
Navn: Anders-Peter Østergaard (AØ)
Tlf.: 51 94 32 12

(Underskift)
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Oversigt over driftsansvarlige personer for delområder ved Hjallerup Marked 2022
Sted

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvarlig person

Markedstelt

Bordopstilling

Alle dage

Henrik Rysholt

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Torsdag inden ibrugtagning

PB / SKL

Sikkerhedsvagt (Rød bar)

Torsdag kl. 18-01

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Fredag inden ibrugtagning

Vagtleder (Hjørnet)

Fredag kl. 10 – 13

Vagtleder (Rød bar)

Fredag kl. 13 – 17

Sikkerhedsvagt (Rød bar)

Fredag kl. 17 – 21

Sikkerhedsvagt (Rød bar)

Fredag kl. 21 – 02

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Lørdag inden ibrugtagning

Vagtleder (Rød bar)

Lørdag kl. 10 – 13

Vagtleder (Rød bar)

Lørdag kl. 13 – 17

Sikkerhedsvagt (Rød bar)

Lørdag kl. 17 – 21

Sikkerhedsvagt (Rød bar)

Lørdag kl. 21 – 02

Bordopstilling

Alle dage

Henrik Rysholt

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Fredag inden ibrugtagning

PB / SKL

Vagtleder

Fredag kl. 9.30 – 15

Vagtleder

Fredag kl. 15 – 20

Vagtleder

Fredag kl. 20 – 02

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Lørdag inden ibrugtagning

Vagtleder

Lørdag kl. 9.30 – 15

Sikkerhedsvagt

Lørdag kl. 15 – 20

Sikkerhedsvagt

Lørdag kl. 20 – 02

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Søndag inden ibrugtagning

Vagtleder

Søndag kl. 9.30 – 15

Sikkerhedsvagt

Søndag kl. 15 – 18

Bordopstilling

Alle dage

Henrik Rysholt

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Torsdag inden ibrugtagning

PB / SKL

Vagtleder

Torsdag kl. 19 – 21

Vagtleder

Torsdag kl. 21 – 01

Markedskroen

Stalden

PB / SKL

PB / SKL

PB / SKL

PB / SKL
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Sted

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvarlig person

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Fredag inden ibrugtagning

PB / SKL

Vagtleder

Fredag kl. 10 – 15

Vagtleder

Fredag kl. 15 – 19

Vagtleder

Fredag kl. 19 – 22

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Lørdag inden ibrugtagning

Vagtleder

Lørdag kl. 6.30 – 11

Vagtleder

Lørdag kl. 11 – 15

Vagtleder

Lørdag kl. 15 – 19

Vagtleder

Lørdag kl. 19 – 22

Gennemgang af teltets
overordnede brandsikkerhed

Søndag inden ibrugtagning

Vagtleder

Søndag kl. 6.30 – 11

Vagtleder

Søndag kl. 11 – 15

Vagtleder

Søndag kl. 15 – 19

PB / SKL

PB / SKL
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Oversigt over driftsansvarlige personer for delområder ved Hjallerup Marked 2022
Sted

Aktivitet

Tidspunkt

Markedspladsen

Opmåling af stadepladser og brandveje

Inden Markedet

Brandsikkerhed

Under Markedet

Ansvarlig person
Erik Madsen
AØ
Erik Madsen
AØ

Campingpladsen

Opmåling af stadepladser og brandveje

Inden Markedet

Brandsikkerhed

Under Markedet

Erik Madsen
AØ
Erik Madsen
AØ

Brand- og evakueringsinstruks

Vagtlederinstruks og
vagtlederplan

Flugtvejsplaner A3

Brandmateriel

Laminering

Inden Markedet

PB / SKL

Ophængning

Inden Markedet

PB / SKL

Laminering

Inden Markedet

PB / SKL

Ophængning

Under Markedet

PB / SKL

Laminering

Inden Markedet

PB / SKL

Ophængning

Under Markedet

PB / SKL

Klargøring

Inden Markedet

PB / SKL

Afhentning

Inden Markedet

Leder af vagtsted

Udbringning scener

Inden Markedet

Jonas Manstrup
PB / SKL
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Kontrolorganisation

Nedennævnt er en skematisk oversigt over hvem, der udfører de enkelte nødvendige kontrolarbejder.
Nogle af opgaverne er kontraheret med firmaer uden for Hjallerup Markeds egen organisation.
Kontrolemne

Egenkontrol

Ekstern konsulent

Forsamlingstelte
Markedsteltet

PB / SKL

Markedskroen

PB / SKL

Stalden

PB / SKL

Café Vrinsk

PB / SKL

Cuba Bar

PB / SKL

Brandveje og brandforhold
Markedspladsen

PB / SKL

Campingpladsen

PB / SKL

Brandtekniske installationer
Flugtvejs- og panikbelysning

Carsten Neve Jensen

KT Elektric, Aalborg

Håndildslukkere
Håndslukkere

PB / SKL

Håndsprøjtebatteri

PB / SKL

Brandtæpper

PB / SKL
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Hvert 10. år

Hvert 3./5. år

Årlig

Før Markedet

Kontrolemne

Kontrol ved ændret indretning og anvendelse

Kontrolplan

Daglig kontrol
Inden teltet tages i brug

3.1

Forsamlingstelte
Markedsteltet
Markedskroen
Stalden
Café Vrinsk
Cuba Bar
Brandveje og brandforhold
Markedspladsen
Campingpladsen
Brandtekniske installationer
Flugtvejs- og panikbelysning
Håndudstyr
Kulsyreslukker
Pulverslukker
Håndsprøjtebatteri
Brandtæppe

Farvekoden i skemaet henviser til det nødvendige uddannelsesniveau, som fremgår af oversigten
nedenfor.

Uddannelsesniveau
1.

Ingen, men personen er instrueret grundigt.

2.

Gennemgået brugerkursus for anvendelse af det pågældende anlæg samt
gennemgået brandteknisk basiskursus svarende til DBI’s.
Kræver en faguddannet person, eksempelvis autoriserede VVS- og el-installatør, DS-certifikat mv.

3.

Farvesignatur
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3.2

Driftsmæssige forskrifter

Hjallerup Marked er omfattet af Bygningsreglement 2018, fremad benævnt "BR18". I BR18 henvises
der yderlig til kap. 5 Brand, hvor følgende vejledning der gør sig gældende: Bilag 11 - Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder, fremad
benævnt "Bilag 11".
Ordensregler
Den daglige leder skal drage omsorg for, at ordensreglerne overholdes, og at personalet er grundigt
instrueret om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.
Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladning af trucks må kun ske
på de steder, der af brandmyndigheden er godkendt til dette formål. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning nr. 21 om indretningen og drift af truck i erhvervsvirksomheder – udsendt af
Dansk Brandværns-Komité.
Flugtveje (indtrængningsveje for brandvæsenet)
Oplagring m.v. skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder
”flugtvejsdøre”, der ikke benyttes i den daglige drift.
”FOREBYGGELSE AF BRAND”
Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.
Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra
brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.
Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette
formål.
Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
Kaffemaskiner og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug.
Olieklude m.v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbare beholdere med låg.
Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og
opbevares i tillukkede beholdere.
”Flugtvejsdøre” må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje.
Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.
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Forsamlingstelte

Forsamlingstelte skal kontrolleres hver morgen, før teltet tages i brug, og hver gang der ændres på
indretningen.
På efterfølgende sider er indsat skemaer til brug for den daglige kontrol af:


Markedsteltet



Markedskroen



Stalden



Café Vrinsk



Cuba Bar

Særligt for Markedsteltet gælder, at der er to indretningsplaner.

For Markedet 2022 er følgende gældende for Markedsteltet:
Dag

Tidspunkt

Indretning

Torsdag d. 4. juni

Kl. 18.00 – 01.00

Koncertopstilling

Fredag d. 5. juni

Kl. 10.00 – 02.00

Med bordopstilling

Lørdag d. 6. juni

Kl. 10.00 – 02.00

Med bordopstilling

Søndag d. 7. juni

Lukket

-
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Navn:

Driftsjournal for Markedsteltet

Adresse:

Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:
Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
Udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige.
Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til
formålet godkendte pladsfordelingsplan.
Alle lamper, der hører til nødbelysningen, er i orden.
Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
Der forefindes en batteridrevet megafon.
I hver bar forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
Personalet har modtaget instruktion om
det tilladte antal personer
ordensreglerne
brug og placering af brandslukningsmateriellet.
Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.
Bemærkninger ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden
Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:
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Navn:

Driftsjournal for Markedskroen

Adresse:

Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:
Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
Udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige.
Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til
formålet godkendte pladsfordelingsplan.
Alle lamper, der hører til nødbelysningen, er i orden.
Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
Der forefindes en batteridrevet megafon.
I hver bar forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
Personalet har modtaget instruktion om
det tilladte antal personer
ordensreglerne
brug og placering af brandslukningsmateriellet.
Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.
Bemærkninger ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.
Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:
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Navn:

Driftsjournal for Stalden

Adresse:

Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:
Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
Udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige.
Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til
formålet godkendte pladsfordelingsplan.
Alle lamper, der hører til nødbelysningen, er i orden.
Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
Der forefindes en batteridrevet megafon.
Der forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
Personalet har modtaget instruktion om
det tilladte antal personer
ordensreglerne
brug og placering af brandslukningsmateriellet.
Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.
Skydedøren mellem Stalden og Markedskøkkenet har et skilt, der viser, at skydedøren skal
lukkes i tilfælde af brand og i øvrigt være låst om natten.
Skydedøren mellem Stalden og Markedskøkkenet kører let og slutter tæt, når den er lukket.
Skydedøren mellem Stalden og Markedskøkkenet kan låses.
Mindst én vagtleder på hver af dagens vagter er instrueret i, at skydedøren mellem Stalden
og Markedskøkkenet skal lukkes i tilfælde af brand.
Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden
Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:
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Navn:

Driftsjournal for Café Vrinsk

Adresse:

Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:
Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
Flugtvejsskilte ved nødudgange er synlige.
Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til
formålet godkendte pladsfordelingsplan.
Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
Der forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
Personalet har modtaget instruktion om
det tilladte antal personer
ordensreglerne
brug og placering af brandslukningsmateriellet.
Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.
Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden
Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:
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Navn:

Driftsjournal for Cuba Bar

Adresse:

Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:
Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
Flugtvejsskilte ved nødudgange er synlige.
Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til
formålet godkendte pladsfordelingsplan.
Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
Der forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
Personalet har modtaget instruktion om
det tilladte antal personer
ordensreglerne
brug og placering af brandslukningsmateriellet.
Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.
Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden
Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:
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Brandveje og brandforhold

Brandveje og brandforhold kontrolleres ved runderinger i følgende områder:


Markedspladsen



Campingpladsen
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Navn:

Driftsjournal for Markedspladsen

Adresse:

Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Rundering på pladsen:
Indretningen er i overensstemmelse med situationsplanen.
Brandveje og kræmmergader er minimum 5 meter brede.
Brandveje og kræmmergader er fri for oplag.
Der er opsat belysning på hovedfærdselsåre, og belysningen er tændt.
Flugtveje fra forsamlingstelte er frie og ryddelige.

Bemærkninger ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.
Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:
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Navn:

Driftsjournal for Campingpladsen

Adresse:

Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Rundering på pladsen:
Indretningen er i overensstemmelse med situationsplanen.
Mark 1 og 2 er inddelt i enheder på maximalt 1.000 m² afgrænset af 5 m brandveje.
Mellem de enkelte enheder skal der være 3 m mellemrum eller 5 m friområde.
Mark 3 og 4 skal overholde kravet på 3 m mellem enheder.
Brandveje er minimum 5 m.
Brandveje er ryddelige og fri for oplag.

Bemærkninger ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.
Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:
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Aktive brandsikringstiltag

Markedet har nedennævnte aktive brandsikringstiltag, som skal kontrolleres og vedligeholdes, så de
aktive brandsikring til stadighed opfylder kravene.


Flugtvejs- og panikbelysning

Side 20 af 26

Hjallerup Marked – DKV Plan 2022

6.1

Flugtvejs- og panikbelysning

1. Før enhver benyttelse af teltet skal det kontrolleres, at samtlige lamper, der hører til flugtvejsog panikbelysningen, er i orden.

2. Defekte lyskilder skal udskiftes. Batterier vedligeholdes i henhold til vejledning fra leverandøren.

3. Afprøvning af anlæggets automatiske omkobling til batteridrift skal foretages mindst 1 gang om
året inden markedet.

4. Afprøvning af anlægget til fuld brændtid (min. 30 minutter) skal foretages mindst 1 gang om
året inden markedet. Der skal føres bog over prøverne.
Flugtvejs- og panikbelysning skal dagligt kontrolleres og være i driftsklar tilstand. Mindst en
gang om året bør flugtvejs- og panikbelysningen serviceres af en autoriseret elinstallatør.
Der henvises endvidere til Brandteknisk Vejledning 34, afsnit 7.
Kontrolintervaller:
Daglig, 1 gang/år.

Dato

Den udførte
kontrol

Bemærkninger

Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen
Tydelig og letlæselig

Underskrift
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Håndudstyr

Markedet har indlejet nedennævnte håndudstyr, som skal kontrolleres og vedligeholdes, så at dette
altid fremstår i godkendte og funktionsdygtige stand.



Kulsyreslukkere
Pulverslukkere

Såfremt udstyret leveres af Hjallerup Telte eller Nordjyllands Beredskab hhv. andre leverandører,
har leverandøren ansvaret for, at det udstyr, de leverer, er godkendt. TU har ansvaret for at tjekke
mærkningen, så Hjallerup Marked kun modtager og anvender godkendt materiel.
Nedenstående kontrolleres af sikkerhedsudvalg.



Håndsprøjtebatterier
Brandtæpper
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7.1

Håndsprøjtebatteri

Årlig kontrol inden markedet af håndsprøjtebatterier kan udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning 6 ”Eftersyn af håndsprøjtebatterier” udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).
Kontrolintervaller:
1 gang/år.
Dato

Den udførte
kontrol

Bemærkninger

Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen
Tydelig og letlæselig

Underskrift
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7.2

Brandtæppe

Brandtæpper skal kontrolleres mindst 1 gang om året inden markedet.
Kontrolintervaller:
D: 1 gang/år.
Dato

Den udførte
kontrol

Bemærkninger

Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen
Tydelig og letlæselig

Underskrift
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Bilagsoversigt

Suppleringsark
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8.1

Bilag 1 - Suppleringsark

Emne:_________________________________________________

Dato

Den udførte
kontrol

Bemærkninger

Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen
Tydelig og letlæselig

Underskrift
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