
Jordskælv, orkaner, tornadoer, tsunamis, skovbrande og oversvøm-
melser – vi har alle læst eller hørt nyheder om alle disse samt andre 
naturkatastrofer i de senere år. Alle disse katastrofer kan umiddelbart 
forsage voldsomme skader.  De kan også forsage yderligere skader 
p.gr.a. deres effekt på varehuse og tanke for farlige materialer og på
procesanlæg.  Ved du hvilke slags naturkatastrofer, der måske kan 
ramme dit anlag ?.  Ved du hvad du kan gøre for at forberede dig på
naturkatastrofer og hvad der skal gøres bagefter ?.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Er du forberedt på en naturkatastrofe ?

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, 
Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.

Denne udgave sponsoret af

Hvad kan du gøre?
I en 2010 rapport “Flirting with Natural 

Disasters”, diskuterede FM Global, en af ver-
dens største forsikringsselskaber for kommer-
cielle bygninger, nogle af årsager til at orga-
nisationer ikke forbereder sig på naturkata-
strofer.  Nogle af resultaterne er:
 Folk undervurderer risikoen for en natur-
katastrofe; de tænker “Det kan ikke ske her”.
 Jo længere siden en katastrofe skete jo 
nemmere er det at benægte sandsynligheden 
for at en tilvsarende katastrofe sker igen.
 Firmaer overestimerer hvor vel forberedte 
de er mht at håndtere en naturkatastrofe.
Mange firmaer fokuserer på at komme 
igang igen efter en katastrofe i stedet for pro-
aktivt at forhindre og minimere skader.

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps

Vidste du at ?

1 – Brand i et olieraffinaderi i Japan efter jordskælvet den 11 marts 2011; 2 – En 
tornado i Oklahoma, USA; 3 – En skovbrand i Californien, USA; 4 – Skader på
Fukushima kernekraftværket efter jordskævet den 11 marts 2011 i Japan.
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 Forstå den direkte påvirkning en naturkatastrofe kan 
have på dit anlæg, samt hvad der sker, hvis du også mister 
f.eks. strøm, kølevand, varmeforsyning, og lignende. 
 Gennemse dit anlægs nødplan for katastrofer. Vær sik-
ker på, at planen er realistisk – kan du rent faktisk udføre de 
opgaver planen kræver med den tid og de resourcer du har til 
rådighed ?.  Hvis du ser problemer, indformer din ledelses-
gruppe om dine bekymringer og observationer.
 Vær sikker på, at alt udstyr og personligt beskyttelses-
udstyr til at håndtere en naturkatastrofe og dens eftervirknin-
ger er tilgængelige, ordentligt vedligeholdt og klar til brug.
 Deltag i forberedelser for at håndtere naturkatastrofer og 
praktiske øvelser – tage øvelserne seriøst og rapporter alle 
problemer og mangler øvelserne måtte afsløre.
 Læs FM Globals rapport: www.fmglobal.com/disaster.


