
 

RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND   
 

NYHEDSBREV september 2018 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet redigeres af Majken Machon 

Aabenhus og det 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 eller Majken på post@bsik.dk  

 

Ny risikobaseret dimensionering sendt i høring 

Beredskabskommissionen har den 5. september fastlagt processen frem mod vedtagelse af en ny 

risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed. 

 

Den risikobaserede dimensionering er den plan, som beskriver, hvor mange brandstationer, brandkøretøjer, 

udstyr og antal brandmænd på udrykningerne, der skal være. Planen skal godkendes én gang i hver 

valgperiode. Dimensioneringen indeholder politisk fastsatte principper for indholdet af planen, den 

indeholder en beskrivelse af de risici, der findes i vores fire kommuner og den indeholder en beskrivelse af 

den forebyggende og afhjælpende kapacitet, som Beredskab & Sikkerhed skal kunne stille med. 

 

Den risikobaserede dimensioneringsplan er sendt i høring hos Beredskabsstyrelsen, som har ret til at udtale 

sig om planen før den vedtages. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen. Endvidere er dimen-

sioneringen sendt i høring hos MED-udvalget, Arbejdsmiljøgruppen, Stationskoordinatorerne, de 

fuldtidsansatte, de frivillige på Langvang og på Djursland samt hos Falck. 

 

Forhåbentlig har vi alle input retur fra høringsfasen inden for den næste måneds tid. Når høringen er afsluttet 

skal Beredskabskommissionen behandle høringssvarene og tage stilling til eventuelle ændringer. 

Beredskabskommissionen indstiller derefter den risikobaserede dimensionering til vedtagelse i de fire 

kommunalbestyrelser. Vi forventer at kunne implementere den ny dimensioneringsplan i løbet af første 

kvartal 2019. Du kan se materialet på www.bsik.dk 

 

Kontraktstart med Falck i Favrskov 

Midt i september tager vi hul på drøftelserne med Falck om de justeringer, som den nye kontrakt for Hammel 

og Hinnerup indbefatter. Nogle dele af kontrakten er allerede effektueret og sat i drift – andre dele afventer 

lidt nærmere planlægning. Kontrakten løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2021. 

 

Udkaldssystem i Randers og Favrskov 

Arbejdet med etablering af nyt udkaldssystem i Randers og Favrskov skrider planmæssigt frem. Vi forventer 

fortsat, at implementeringen er afsluttet, så stationerne i Randers og Favrskov Kommune fra 1. december 

2018 kan kaldes ud via vores egne master og pagere. Mere information tilgår selvfølgelig, når vi kommer 

tættere på. 
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Nær-ved-ulykke: Brandslukning med vand på maskine med spænding på 

I forbindelse med brandslukning med vand af en maskine i produktionen, kravlede brandmænd rundt ovenpå 

maskinen, som stadig var strømførende under slukningsarbejdet. Da ISL ankom blev indsatspersonalet 

fjernet fra maskinen indtil strømmen var frakoblet. Efterfølgende blev indsatsen snakket igennem med 

henblik på særlig fare og brug af slukningsmidler (CO₂ slukker), samt værdisikring, da det drejede sig om en 

type maskine, der koster flere millioner.  

Nær-ved-ulykke: Lift i Grenaa 

Under sammenpakning af liften ved en øvelse er skadelidte(SKL) ved at sætte plader til støttebenene på 

plads i højre side af liften. På samme tid bliver betjeningspanelet i venstre side brugt til at køre alle støtteben 

ind. SKL sidder på knæ ved siden af det udskudte støtteben, og da støttebenet begynder at trække ind mod 

køretøjet, får SKL sit venstre underben/ankel i klemme under trykpladen på støttebenet. SKL råber op og 

betjening stoppes. Der indføres fremover i undervisningen i brug af lift, at der under pakning af liften ikke 

må arbejdes i nærheden af støttebenene, før de er kørt helt ind.  

Nær-ved-ulykke: Stige faldt af sprøjte 

Ved udkald og opstart af udrykningskørsel opdages det, at stigen på taget er ved at rutsje af bilen. Sprøjten 

bliver bragt til standsning for at sætte stigen på plads igen. I forvirringen bliver håndbremsen ikke trukket og 

bilen triller tilbage, mens der er folk bagved bilen. Alle når væk og bilen bremses. Udløseren til stigen er højst 

sandsynligt blevet trykket på ved ophold omkring bilen, og Bruno er sat til at lave en klap i lighed med klapper 

der er foran brandtryk osv., således at der skal en aktiv handling til, for at udløse stigen og ikke kun en 

pilfinger.  

Nær-ved-ulykke: Fordæk sprang under kørsel 

Ved kørsel 2 på vej til markbrand bemærkes det, at køretøjet giver 8-10 hop ved en fart på ca. 40 km/t. 

Chaufføren når at bemærke, at noget er helt galt, men når ikke at standse før dækket eksploderer på højre 

forhjul. En skade på dækket kan være årsagen til at dækket sprang, og for eftertiden skal dæk til kontrol, hvis 

de har ramt en hård genstand. Hvis der er noget at bemærke på egen station, bedes man kontakte Logistik. 

Arbejdsulykke: Slange mod knæ 

Pumpepasser betjener pumpepanelet, da ventilen for den automatiske fyldefunktion lukker og retter 

slangen ud med et ryk, hvilket medfører at slangen rammer med et hårdt slag på siden af pumpepasserens 

venstre knæ. Knæleddet låser og der anlægges støtteforbinding, hvorefter funktionen som pumpepasser 

fortsættes. Vi er ofte meget opmærksomme under indsats, men pauser omkring bilerne og mandskabsdepot 

kan desværre også give anledning til uheld. Denne hændelser er sket omkring bilerne. Området er en del af 

skadestedet og enhver standardopgave ved indsats kan blive rutine for mandskabet. Der opfordres til særlig 

opmærksomhed ved enhver opgave samt træning heri, således at færre hændelser kan forekomme som 

overraskelser for mandskabet. 



 
 

Nær-ved-ulykke: Asbestslanger 

I forbindelse med oprydning af skadestedet skal slangerne pakkes sammen og bliver efter anvisning lagt bag 

i varebilen uden at være lagt i poser. Derved ligger slangerne sammen med forplejning og andet i bilen. 

Slangerne stammer fra en indsats med asbest og må dermed være forurenede. Alligevel bliver slangerne 

håndteret uden masker og andet korrekt beklædning. Indsatstøj fra skadestedet var pakket i poser med 

”asbest” mærkning. Slangerne blev dog anvist til at skulle lægges udenfor i stedet for at lave en eventuel 

forurening af brandstationen. Asbestindsatser skal der forsat være fokus på. Det tilgængelige Actioncard i 

C3 er muligvis ikke tydeligt nok til at sikre skadested, arbejdsgange i forbindelse med oprydning og ved 

registrering af indsatte i asbest. Actioncard opdateres og placeres i forbindelse med munderingscontaineren, 

således at alle på skadestedet har direkte anvisninger til den rette håndtering. I containeren er der sække, 

masker, handsker og asbesttape. Desuden skal det sikres at registreringen af indsatspersonellet bliver udført 

efter anvisningerne. Asbestindsatser og håndtering af disse bliver et fast punkt på ISL-ERFA møder og 

asbestindsatser skal inddrages i uddannelsesplanen i lighed med almindelig håndtering af røgfyldt indsatstøj. 

 

Fællesmøde i Beredskab & Sikkerhed 

Tirsdag den 14. august var der fællesmøde for Stationskoordinatorer, Arbejdsmiljøgruppe og MED. Det er 

det andet møde i år af den slags, og giver mulighed for at drøfte forskellige emner på tværs af grupperne. 

Derudover har det også den funktion, at det kan skære antallet af møder ned fra 12 møder årligt til 8 møder. 

Med 32 deltagere foregik mødet i Syddjurs Kommunes administrationsbygning i Hornslet, hvor der er et 

lokale der kan huse alle mand. Referat fra dette og tidligere møder kan læses i C3 under udvalgene. Vi skal i 

løbet af efteråret evaluere på stormødets form. 

 
Nytårsparoler 2019 
Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu, for Nytårsparolerne i 2019 ligger på følgende datoer: 

- 31. december: Falck Hammel for station Hammel og Hinnerup. 

- 31. december: Falck Randers for Station Randers, Øster Tørslev og Langå. 

- 5. januar: Grønfeld Forsamlingshus for Station Rønde, Knebel og Ebeltoft. 

- 5. januar: Frivilligenheden Langvang 

- 12. januar, Selling Forsamlingshus for Station Hadsten, Hornslet og Allingåbro 

- 19. januar, Nørre Djurs Hallen for Station Grenaa, Kolind, Fjellerup samt de Frivillige-Grenaa 

 

Invitation og nærmere oplysninger om tilmeldinger følger senere på året. 

 

90 års jubilæum i Allingåbro 

Brandstationen i Allingåbro stillede an med kaffe og kage lørdag den 25. august til Åbent hus. Det fik en 

masse nysgerrige besøgende til at komme forbi stationen, hvor der var stillet veteranbiler og de mere 

moderne køretøjer frem, og der var skum-skattejagt for børnene. En dejlig dag med taler fra 

Beredskabsdirektøren samt Borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen.  



 
 

Efter arrangementet afholdt Station Allingåbro deres egen fejring af dagen, hvor de havde en dejlig aften, 

mens de frivillige varetog vagten fra det nærliggende idrætscenter. 

 

 

 

Hædersbevis til brandmænd for indsatsen på Farsøhthus  

En særlig anerkendelse til holdleder Mikkel J. Schmidt, 

holdleder René S. Rasmussen, brandmand Hans Steffensen og 

holdleder Jan L. Nielsen for deres indsats ved branden på 

plejecenter Farsøhthus i Allingåbro. Hædersbeviset af 2018 blev 

overrakt til de fire dygtige brandmænd i forbindelse med station 

Allingåbros 90 års jubilæum. 

Stafet for livet i Rønde 

Dette års fælles, sportslige aktivitet for Beredskab & Sikkerhed 

blev afviklet i dagene 1. og 2. september. Vi deltog i Stafet For 

Livet i Byparken i Rønde med et hold på 26 deltagere. Allerede 

fredag formiddag da vi mødte ind på pladsen for at stille telt op, 

summede det af spænding og aktivitet og alle hold var i fuld 

gang med forberedelserne.  

Vores telt var udstyret med borde, stole, bårer og tæpper 

beregnet til hvil om natten, blå blink udenpå, og festlig lyskæde 

indenfor. Der var sørget for forplejning hele døgnet. På pladsen 

hentede vi en tønde til optænding af bål. Her varmede vi os i 

løbet af natten og grillede skumfiduser. 



 
 

Deltagere kunne frit vælge, om de ville deltage hele døgnet, eller en del af døgnet. 

Stafetdøgnet startede kl. 12 lørdag. De tilmeldte mødte ind, fik udleveret en T-shirt og 

sammen gik vi op til scenen for at deltage i åbningsceremonien. Herefter gik det løs. 

Skoene blev snøret, vanddepoterne fyldt op og alle kom hurtigt ud af startblokken. 

Vejret var heldigvis med os og Byparken er et meget smukt område, så det var faktisk 

ret svært IKKE at være på ruten. Alle deltagere var meget ivrige efter at lave så mange 

runder som overhovedet muligt. Vi skiftede mellem løb, gang og cykling, og uanset 

hvor man kiggede hen, var der en rød T-shirt eller en branddragt med vores logo i sigte. 

Vi klikkede 1055 gange på vores omgangs tæller. 

 

Vi havde mulighed for at skrabe ekstra penge ind ved at lave en aktivitet ved teltet. Vores frivillige Kirsten 

Woldiderich, Charlotte Kristensen og Janni Heilesen lavede et 

sminkebord, hvor de lavede sår og skader på børn såvel som voksne. 

Det indbragte 870 kr. i alt. 

 

Da jeg tilmeldte vores hold til Stafet for Livet skulle jeg tage stilling til, 

hvad vores indsamlingsmål er. Her skrev jeg, på det tidspunkt meget 

optimistisk, 5.000 kr. Og jeg må sige, at jeg er meget, meget stolt af at 

kunne skrive, at vi har tredoblet mit bud. Vores resultat, når de sidste 

tre sponsorer indbetaler deres bidrag, bliver på 15.601 gode, solide 

danske kroner til Kræftens Bekæmpelse. 

 

Jeg vil slutte af med at takke hver enkelt af jer for, at I trods vabler, ømme ben, hårde sadler og træthed har 

givet den så meget gas. Det var en fornøjelse at være end del af så ivrigt et team. Ligeledes en stor tak til 

vores sponsorer: Grenaa Isolering A/S, Aalsrode Tømrerfirma A/S, RK Brand & Teknik, Papirgården, 

brandmand Anders Bruhn fra station Rønde. Tak til Lottes Mad for at bage en lækker kage til os. 

Rygtet siger, at Stafet For Livet kommer til Grenaa næste år. Jeg vil allerede nu 

begynde at stable klodser til, at vi også dér kan samle et stort hold og et endnu 

større beløb til Kræftens Bekæmpelse. Det ville være super dejligt, hvis I der har 

deltaget i år ville bruge et par minutter på at 

sende mig en mail med ris og/eller ros til 

afviklingen af dette års arrangement. Skriv til 

anjma@bsik.dk. På forhånd tak.  

Stabsmedarbejder 

Anja Andersen 

 

 

 

 

 



 
 

Og lad os da lige slutte af med en hilsen fra Sverige 

 
 



 
 

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: Per Allan Nielsen: omrvest@bsik.dk         

Område Syd: Kirsten Dyrvig: omrsyd@bsik.dk 

Område Nord: Niels Henrik Nielsen: omrnord@bsik.dk 

 

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