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NYHEDSBREV juli 2017 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via intranettet så 

ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet, så er du meget 

velkommen til at kontakte Anja og Majken på post@bsik.dk.  

 

Mød Peter, sommerpraktikant ved Beredskab & Sikkerhed 

Mit navn er Peter Kruse Rasmussen og jeg har valgt at bruge min sommerferie fra 

Bygningskonstruktørstudiet på at lave mødeplaner for kørsel til de steder, hvor der 

enten er brandtekniske anlæg (ABA) eller nøglebokse. Det primære formål med 

mødeplanerne er, at brandfolkene ved, hvordan de finder vej til de adresser, hvor en 

ABA-alarm kommer fra og at de hurtigt kan finde frem til anlægget efter ankomst. 

Mandskabet på den lokale brandstation véd ofte, hvor de enkelte anlæg er placeret, 

men får man en alarm i et ukendt område, så er det rart at vide, hvor anlægget er 

placeret på virksomheden. Det kunne være i tilfælde, hvor den nærmeste 

brandstation er optaget. Mødeplanerne skulle gerne gøre det nemmere for 

holdlederen at orientere sig og dermed få et bedre overblik før ankomst. I min praktiktid tager jeg billeder 

af nøglebokse, blitz-placering, AVS samt ABA-anlæg, og der udarbejdes mødeplaner for hvert enkelt anlæg. 

Status på planerne er pt., at Randers Kommune samt Favrskov Kommune er færdige. De bliver endelig 

kontrolleret af områdekoordinatorerne i Vestergrave. Lige nu er jeg i gang med Syddjurs Kommune og 

Norddjurs forventes opstartet primo august. Alle planer bliver tilgængelige i C3, så Holdlederen blot slår 

anlægs-nummeret op på sprøjtens iPad. Her ses et eksempel på en færdig plan: 
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Ipads på vej til alle autosprøjter 

I løbet af foråret er der ilagt iPads i indsatslederbilerne, i alle sprøjter på Djursland, i Hadsten og i HSE’en i 

Randers. De øvrige stationer under Falck får iPads ilagt, så snart vi har modtaget dem fra vores leverandør. 

Der er desværre stadig nogle ugers ventetid, men de er på vej. 

  

Et lille suk fra Fjellerup fik stor bevågenhed 

Forleden kørte tanksprøjten i Fjellerup retur ad Klitvej og lavede en lille film til Facebook om problemerne 

med fremkommelighed, når sommergæsterne parkerer på må og få. 

 

Den lille film er allerede delt flittigt og her til morgen har både 

Amtsavisen og TV2 Østjylland kontaktet Station Fjellerup for at 

få adgang til filmen. JA! Det er agurketid – vi ved det godt, men 

budskabet er både alvorligt og relevant! Så dejligt, at medierne 

interesserer sig for vores udfordringer og stor tak til Fjellerup-

gutterne for at hejse flaget. 

 

Nær-ved-ulykker 

Placering af køretøj ved skadested Bygningsbrand 

I forbindelse med ankomst til skadestedet fik holdleder placeret sprøjten lige ude foran den brændende 

bygning i en smal gade. Indsatsen gik i gang og bilen blev ikke flyttet, hvilket resulterede i nedfaldne tagsten 

i forbindelse med branden og den igangværende indsats omkring bilen.  

 

Personer der opholder sig omkring bilen skal derfor altid have korrekt indsatsbeklædning på i form af blandt 

andet hjelm. Dette skulle gentagne gange påpeges af holdleder. Flere har derfor været udsat for potentiel 

fare. 

 

Mandskab og andre aktører på skadestedet vil ofte have en forventning om, at sprøjten er placeret udenfor 

fareområdet, hvilket mindskede fokus på særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger.  

 

Ved fremkørsel skal holdledere være opmærksomme på placeringen af køretøjerne på skadestedet i forhold 

til sikkerhed, indsatstaktik og udvikling af indsatsen. Et godt udgangspunkt er at køre forbi skadestedet, 

således at udlægningen sker med pumpen vendt mod skadestedet, på samme tid skabes der plads for f.eks. 

lift eller ambulancer samt afstand til fareområdet.  

 

Mangel på udstyr i forbindelse med indsats ved bygningsbrand 

Ved et kort ophold i indsatsen ved bygningsbrand opdages en genopblusning af branden i taget på gårdsiden. 

En brandmand igangsætter slukningsarbejde med HT og fjerner tagsten uden at være iklædt 

røgdykkerapparat, hjelm samt radio. Det er ikke muligt at råbe vedkommende op. Først da et korrekt iklædt 

indsatshold får kontakt til kollegaen stoppes det igangværende arbejde og vedkommende får sig korrekt 

klædt på til det videre arbejde.  



 
 

Det pointeres på det kraftigste, at ophold på skadesteder kræver FULD indsatsbeklædning. Kun når man 

trækker sig helt væk fra skadestedet, kan udstyret fralægges og kun efter aftale med HL eller ISL. 

 

Ved igangsættelse af indsats sker dette med befaling fra eller radiokontakt med HL og korrekt 

indsatsbeklædning. 

 

Mangel på hjelm ved indsats på Redning ved Thors Hammer 

Under den igangværende indsats ”redning ved Thors Hammer i Djurs Sommerland”, havde ISL ikke korrekt 

indsatsudstyr på under ophold på skadestedet. ISL bevæger sig imellem indsatsområdet og pårørendes 

placering og tager derved sin hjelm af og på. Hjelmen er påkrævet på indsatsområdet, da mandskabet 

befinder sig under rutsjebanen, hvorfra flere genstande kan falde ned.  

 

ISL tager hjelmen af hovedsageligt pga. varmen, men også for ikke at syne så voldsom overfor pårørende 

under deres samtaler imens indsatsen pågår.  

 

Den manglende hjelm blev påtalt af blandt andre HL, hvorefter ISL hurtigt går fra indsatsområdet, finder sin 

hjelm og bliver korrekt udstyret før ISL igen bevægede sig ind i området.  

 

Det må endnu engang pointeres ud fra endnu en hændelse, at man ikke aflægger sin indsatsuniform, 

herunder hjelm i forbindelse med indsats. Selv kortvarig fralæggelse af udstyr kan forårsage en ulykke. Under 

indsats eller på øvelse er man altid i FULD indsatsbeklædning. 

 

Manglende røgdykkerapparat ved brug af redningslift 

I forbindelse med en brand i 

industribygning anvendes redningsliften 

til at få væltet en aftræksskorsten. 

Skorstenen hælder ind over 

industribygningen og to mand kører op i 

redningsliften for at skubbe skorstenen 

væk fra bygningen. Brandmændene 

kører op i liften uden at være iklædt 

røgdykker apparat. Der er kraftig 

røgafgivelse fra skorstenen og der er 

samtidig også røg fra bygningen. Der var 

derfor stor risiko for at arbejde i røgfyldt miljø. 

Røgfyldte skadesteder kræver FULD indsatsbeklædning med FULD åndedrætsbeskyttelse. Når der arbejdes 

fra drejestige/redningslift ved og over en brand, skal der altid anlægges fuld åndedrætsbeskyttelse. 

Igangsættelse af indsats sker med befaling/ordre fra HL eller med radiokontakt hermed og korrekt 

indsatsbeklædning. 

 



 
 

Batteriløse radioer ved indsats 

Ved brand i villa hvor mandskabet skulle ind i bygningen, konstateres ved indsættelse at chaufførradio og 

den ene HL-radio er uden strøm.  

 

Da det tidligere har været et problem, er der allerede lavet en løsning, som skal afhjælpe denne situation. 

Ved HL-sædet i bilen, er der installeret en speciallader, hvori der altid sidder to ekstra batterier. Det skal 

sikre mod at situationen, som beskrevet ovenfor, skulle opstå igen. Men man skal jo kunne huske, at 

batterier sidder der ;o) 

 

Desuden skal det sikres at radioerne efter brug er placeret korrekt i laderne, at laderne renses en gang 

imellem og at man rapporterer et dødt batteri i C3, så det kan testes. 

 

Arbejdsulykke 

Ved bygningsbrand står en kollega på gaden og kigger op på liften i forbindelse med igangværende indsats. 

Da kollegaen vil bevæge sig tilbage fra sin placering, vender han sig om og falder i bevægelsen fra fortovet 

til vejen. Kollegaen betragter selv hændelsen som et hændeligt uheld, hvor hverken manglende søvn eller 

manglende lys spillede nogen rolle. Uheldet skyldtes en uopmærksomhed,  da kollegaen vil træde ned af en 

kantsten. Vores kollega har efterfølgende været ved læge, da knæet gjorde noget ondt efterfølgende. Faldet 

har forårsaget en forstuvning ved knæet, så kollegaen skal blot holde sig i ro i en tid. Hændelsen betragtes 

som et hændeligt uheld. Dog kan man i denne forbindelse huske på, at ophold på et skadested kræver stor 

opmærksomhed fra alle parter, da det er forbundet med flere forskellige slags farer. 

   

Presseklip 

Dramatisk redning: To personer faldt i vandet  

Newsbreak.dk 12. juli 2017 Jørgen Rosengren. 

To sejlere måtte en tur i det kolde vand. 

Klokken 15.26 fik beredskabet Randers/Favrskov/Djursland en melding om redning/drukneulykke på havet. 

Og det var der en god grund til: En båd var nemlig kæntret og de to personer i båden var derfor røget i vandet 

i Begtrup Vig på Djursland. 

Anmelderen havde fået øje på dem gennem sin kikkert, siger Kirsten Dyrvig, indsatsleder ved Beredskab og 

Sikkerhed Randers/Favrskov/Djursland, til Newsbreak.dk. 

En båd kæntrer ikke bare, og Kirsten Dyrvig fortæller, at sejlerne havde problemer med båden sejl, og det 

var derfor, båden pludselig kæntrede. 

På grund af solreflekser i vandet kan det være svært at bedømme afstande, derfor kan indsatslederen ikke 

nøjagtigt fortælle, hvor langt ude, de to personer befandt sig. 

Men det har nok været et par hundrede meter, siger hun. 

I -sprøjten-, som var hurtigst på stedet, hoppede en fra beredskabet i en svømmedragt og begyndte at 

svømme ud mod de to sejlere. 

En person på stranden startede samtidig sin båd og sejlede afsted og sammen fik de de to nødstedte op i 

den hjælpsomme borgers båd. 



 
 

I mellemtiden var beredskabets båd ankommet, og også den blev sendt i bølgerne. 

Da de to sejlere igen nåede i land, holdt to ambulancer og ventede på dem. Dem blev der dog ikke brug for. 

De kunne selv gå hen til et nærliggende sommerhus, slutter Kirsten Dyrvig. 

 

Brand ved restauranter kan være påsat  

Randers Amtsavis 17. juli 2017 Sektion 1 (1. Sektion) Side 2 Lone Hammer sørensen lohs@amtsavisen.dk 

RANDERS: Den brand, der kostede ufrivillig lukning af to restauranter i Randers, mens der blev gjort rent 

efter sodskader, efterforskes i øjeblikket af Østjyllands Politi. 

Branden opstod i to plastcontainere, der var placeret ved restaurant Bistroteket på Rådhustorvet/ 

Rosengade. 

-Vi kan ikke udelukke, at branden er påsat. Men den efterforskes stadig af vores brandgruppe, og det kan 

godt tage lidt tid, før der er et endeligt svar på, hvorfor branden opstod, lyder det fra vagtchefen, 

politikommissær Per Bennekov, Østjyllands Politi. 

Branden buldrede i to plastcontainere natten til fredag og blev anmeldt klokken 00.50, da den var tæt på at 

udvikle sig til en større bygningsbrand. 

Men mandskabet fra Beredskab og Sikkerhed Randers nåede dog stort set at begrænse branden til en dør, 

der fører ind til et varelager ved siden af Bistroteket og lige ved siden af toiletterne i rådhusbygningen. 

Alligevel forårsagede soden fra branden skader på både restaurant Bistroteket og på Jensens Bøfhus. 

Begge spisesteder har holdt lukket, mens Skadeservice Danmark får gjort rent i lokalerne. 

 

Alle slap ud ved husbrand 

Fra politiets døgnrapport torsdag 20. juli 2017. 

Østjyllands Politi fik i går kl. 10.48 en anmeldelse om, at der var brand i en taglejlighed på Villavej i Langå.  

Branden var formentlig opstået ved komfuret i køkkenet, og den kom hurtigt under kontrol.  

Alle personer kom hurtigt ud, og det var kun lejlighedens 33-årige beboer, der blev tilset af 

ambulancepersonale for mulig røgforgiftning. 

 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk  

eller ring mellem 07-17 på 5116 7709. 

 

Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.  

 

Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren: 

Område Vest: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk         

Område Nord: Kirsten Dyrvig: omrnord@bsik.dk 

Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk 

 

Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften. 
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