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Forord

Personale i Redningsberedskabet bringes i kraft af deres funktion ofte i situationer, hvor der

skal ydes en hurtig og effektiv indsats.

Dette kræver en generel høj faglig viden og en række grundlæggende færdigheder inden for

redningsberedskabets brede virkefelt. 

Dette emnehæfte beskriver den nødvendige viden og de specifikke håndværksmæssige færdig-

heder inden for ét af de beredskabsfaglige emneområder, som – alt efter den pågældendes

funktion – er grundlaget for, at den hurtige og effektive indsats kan ydes.

Emnehæftet er udarbejdet til brug for såvel instruktører som elever i undervisningen inden for

det enkelte emneområde. Emnehæftet udgør den faglige referenceramme i redningsberedska-

bet på manuelt niveau inden for emneområdet.

Hæftet er en del af en serie og dækker et specifikt fagligt område inden for indsatsuddannelsen.

For til stadighed at have et opdateret indhold modtager Beredskabsstyrelsen gerne brugernes

bemærkninger eller forslag til indholdsjusteringer i kommende udgaver. Disse kan sendes

direkte til Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød eller pr. e-mail til

udd@brs.dk. Forslagene vil indgå i det videre arbejde med udvikling af serien af hæfter.
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Udrykningens sammensætning

Det antal udrykningskøretøjer og den bemanding, der skal være i de danske kommunes red-

ningsberedskaber, er i dag beskrevet i dimensioneringsbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen

fremgår det, hvorledes et minimumsberedskab skal sammensættes for at kunne yde en forsvar-

lig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. 

Udrykningssammensætningerne består i dag af et varieret antal og typer af køretøjer. Generelt

set er der en gruppe af køretøjer, der går igen fra redningsberedskab til redningsberedskab.

Gruppen består af indsatslederkøretøjer, automobilsprøjter, drejestiger og vandtankvogne. 

Udrykningernes sammensætning har dybe rødder i de lokale forhold og bygger på erfaringer

fra mange års opgaver. Den sammensætning af udrykningskøretøjer, der afsendes ved en given

alarm, vil typisk tage udgangspunkt i meldingens ordlyd, samt bebyggelses- og vandforsy-

ningsforholdene for det sted, hvor der alarmeres til.

Mange redningsberedskaber vælger på forhånd at definere sammensætningen af udryknings-

køretøjer, så de hænger sammen med en pickliste fra alarmcentralen. Herunder er vist et

uddrag fra en pickliste.

Pickliste:

Hovedkategori Underkategori

Bygningsbrand i – Butik

– Etageejendom

– Carport/garage fritliggende

– Gård med dyrehold

– Industri

– Lejlighed/etagebeboelse

– Villa/rækkehus 

Container/affald (brand) – Container i bygning

– Container i det fri

EL–installationer (brand) – El installationsanlæg i det fri 

– Ledninger

– Transformerstation

Gas (Lugt/udsivning/brand) – Gaslugt i bygning

– Gaslugt i det fri

– Gasledningsbrud – ej antændt

– Gas – Brand i udsivende gas

Naturbrand –

Skorstensbrand –
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Eksempler på sammensætninger af udrykningskøretøjer til forskellige meldinger:

Transportmidler (brand) –

Mindre forurening –

Større forurening –

Andet –

Hovedkategori Underkategori

 

Indsatsleder 

Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd                            Drejestige 2 brandmænd 

Brandmeldinger i områder med industri og etagebeboelse

Indsatsleder 

Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd                 Vandtankvogn 2 brandmænd 

Brandmeldinger i områder med én-etagebygninger
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Indsatsleder 

Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd 

Vandtankvogn 1 brandmand                       Vandtankvogn 1 brandmand 

Brandmeldinger i landområder

Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd 

Brandmeldinger til mindre containerbrande, ild i bil i det fri

 

Indsatsleder 

Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd 

Akut uheld med miljøfarlige stoffer mindre uheld
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Mødeplaner

Hvis der i kommunen ligger en eller flere virksomheder, der kræver helt specielle udryknings-

sammensætninger – på baggrund af en risikovurdering – kan redningsberedskabet på forhånd

lave en mødeplan for den enkelte virksomhed.

Det fremgår af mødeplanen, hvilke køretøjer og mandskab der straks skal alarmeres i forbin-

delse med meldinger om uheld. Mødeplanen vil udover kommunens egne køretøjer og mand-

skab endvidere oftest omfatte køretøjer og mandskab fra nabokommuners redningsberedskab

og eventuelt beredskabskorpset.

 

Indsatsleder 

Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd                    Miljøvogn 2 brandmænd 

Akut uheld med miljøfarlige stoffer større uheld

Indsatsleder 

Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd               Redningsvogn 2 brandmænd 

Redningsopgaver
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Kombinationskøretøjer

Mange redningsberedskaber råder i dag over specialindrettede kombinationskøretøjer, der kan

anvendes til forskelligartede opgaver.

Det kan være et køretøj, der kan anvendes som:

• Miljø-, rednings- og følgeskadevogn.

• Redningsvogn og slangetender.

• Tankvogn og automobilsprøjte.

• Slangetender og redningslift.

Indsatsmæssigt skal man være opmærksom på, at sammenbygningen af køretøjstyper kan få

afgørende betydning for, hvor godt køretøjet kan anvendes. En tanksprøjte kan for eksempel

blive bundet til skadestedet ved røgdykkerindsats. Under indsatsen kan den således ikke uden

videre køre af sted efter mere vand. 

På næste side er vist to eksempler på kombinationskøretøjer:

Fremmødte enheder i forbindelse med mødeplan

564974_kørsel.fm  Page 11  Monday, December 3, 2007  2:23 PM



Udrykningens sammensætning

12

Udrykningssammensætninger og udrykningstider

Efter 31. august 2007 er der ikke nationale fastsatte bestemmelser, der konkret regulerer red-

ningsberedskabernes udrykningstider – herunder antal og sammensætning af udrykningskøre-

tøjer og mandskab. 

Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest fem minutter efter alarmcen-

tralens afgivelse af alarmen.

Fremover vil det derfor være politikerne i den enkelte kommune, der fastsætter niveauet for

den service, som redningsberedskabet skal kunne yde i forbindelse med uheld.

På hvilket grundlag skal politikerne beslutte serviceniveauet?

Det er politisk bestemt, at kommunerne skal foretage en risikovurdering af kommunen. Dette

kan gøres ved at gennemgå en proces, som er beskrevet i nedenstående figur.

Tanksprøjte Tanklift
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Fase 1: Risikoidentifikation

I denne fase skal redningsberedskabet finde ud af, hvilke objekter kommunens rummer og

hvilke hændelser, der kan forekomme i kommunen – med andre ord finde de risici, der kunne

tænkes at være relevante for dimensionering af redningsberedskabet.

Fase 2: Risikoanalyse

Under denne fase finder redningsberedskabet frem til hyppighed og konsekvenser for de

fundne risici, og hvorledes de kan håndteres.

For at kunne bestemme hvilke og hvor mange køretøjer og mandskab, der er nødvendig i en

kommune, kan redningsberedskabet analysere de uheld, der har været og kan forekomme. Der-

efter kan beredskabet gruppere dem i forskellige størrelser og notere, med hvilken hyppighed

de gennem de foregående år er forekommet eller kan forventes at forekomme i fremtiden.

I forbindelse med risikovurderingen tages der højde for tiden som faktor i forbindelse med for-

skellige uheld. Den tidsmæssige side af et alarmerings-, udryknings- og indsatsforløb kan have

indflydelse på, hvordan man sammensætter og bemander sine køretøjer. Desuden skal politi-

kerne og ledelsen vurdere, hvor mange samtidige udrykninger der skal gennemføres og med

hvilken udrykningssammenhæng.

Betydningen af, om stationer er med døgn- eller deltidsstyrker, er også en faktor, der kan have

indflydelse på sammensætningen af udrykninger og valg af udrykningstid.

Det kan vurderes hvilke fordele og ulemper, der kan være i at have flere beredskabsstationer

med en fordeling af køretøjer og mandskab, der hver for sig eller tilsammen kan løse de opga-

ver, redningsberedskabet stilles over for. Fordele og ulemper ved at samle hele beredskabet

med en central placering i slukningsområdet kan også vurderes.

Antallet af køretøjer og mandskab, der kan afsendes til et skadested, har i sagens natur også

indflydelse på, hvor effektivt opgaverne på et skadested kan løses. På nogle skadesteder kan

behov for mandskab være meget lille, og på andre kan der være mange eller mandskabskræ-

vende opgaver.

En ikke uvæsentlig faktor er kommunens borgere, som også kan have en forventning om, hvor

hurtigt og effektivt et redningsberedskab skal kunne håndtere et uheld.

Fase 3: Oplæg til serviceniveau

I denne fase kommer redningsberedskabet med et oplæg til, hvilken service der skal kunne

ydes til kommunens borgere og virksomheder.
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Først når risikovurderingen er tilendebragt, kan det fastsættes, hvilke køretøjer der er nødven-

dige, og hvor meget mandskab der skal til for at kunne løse de opgaver, som redningsberedska-

bet vil blive stillet over for ved et givet uheld.

Risikovurderingen munder ud i et oplæg til serviceniveau, der typisk vil komme til at beskrive,

hvor hurtigt og med hvor mange ressourcer redningsberedskabet kan sætte ind i forbindelse

med uheld i kommunen. 

Fase 4: Politisk fastlæggelse af serviceniveau

Her skal politikkerne beslutte, i hvilken grad redningsberedskabet skal kunne sættes ind over

for de risici, der er kortlagt. Dette gøres med udgangspunkt i redningsberedskabets oplæg til

serviceniveau.

Derfor bliver det altså den beredskabsfaglige analyse, sammenholdt med den enkelte kommu-

nes politik på beredskabsområdet, der kommer til at give det konkrete serviceniveau, som

kommunens borgere og virksomheder kan forvente, at redningsberedskabet lever op til.

Fase 5: Praktisk implementering af serviceniveau

I denne fase bestemmes det, hvorledes det ønskede serviceniveau realiseres i praksis.
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Kørsel til skadestedet

Regler for udrykningskørsel

Kørsel til skadestedet kan foregå som kørsel 1, der er med udrykning eller som kørsel 2, der er

uden udrykning. 

Udrykningskørsel sker efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om udrykningskørsel. Det vil

sige ved anvendelse af blåt blink og udrykningshorn eller -sirene, medmindre anvendelse af

udrykningslygte alene efter omstændighederne skønnes tilstrækkeligt til at advare andre trafi-

kanter. Udrykningshorn eller -sirene alene er ikke tilladt.

I Bekendtgørelse om udrykningskørsel er der fastlagt regler for hvilke køretøjer, der kan indre-

gistreres til udrykningskørsel, hvilke udrykningssignaler der må anvendes, og at der er særlige

forhold vedrørende færdselsregler. Chaufføren, der har ansvaret, behøver ikke, hvis forholdene

tillader det, at følge anvisninger fra færdselstavler, hastighed m.m.

Føreren skal dog altid efterkomme de anvisninger, som gives af politiet eller andre, som trafik-

ministeren har bemyndiget til at regulere færdslen. Føreren skal endvidere altid efterkomme

signaler eller andre anvisninger for færdsel ved jernbaneoverkørsler og broer.

Det er vigtigt at påpege, at kørsel med udrykning kræver særdeles stor agtpågivenhed af chauf-

føren, og det fritager ham ikke for pligten til at optræde hensynsfuldt i trafikken. Et udryk-

ningskøretøj dukker altid uventet op for andre trafikanter, og det kan ikke tages for givet, at

andre trafikanter har set eller hørt udrykningskøretøjet. En særlig situation er, når flere udryk-

ningskøretøjer følges ad. Det er ikke sikkert, at andre trafikanter er opmærksomme på, at der

kommer flere udrykningskøretøjer.

Ved lysregulerede kryds, hvor der køres over for gult eller rødt, eller ved udkørsel på større

veje, skal chaufføren sikre sig, at den øvrige trafik har observeret udrykningskøretøjet og mar-

kerer, at ville holde tilbage. Her skal man både være opmærksom på den nærmeste trafik fra

begge sider og på de trafikanter, der kommer længere fra. De kan have overset udryknings-

køretøjer, vælge en ledig bane og fortsætte frem i krydset. Chaufføren skal hellere bruge lidt

mere tid og så være sikker på, at alle holder tilbage.

Som udgangspunkt skal chaufføren altid nedsætte hastigheden så meget, at der hurtigt kan

standses for eventuel tværgående trafik.
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Retspraksis viser, at det ofte er chaufføren på udrykningskøretøjet, der drages til ansvar, hvis

færdselsreglerne ikke er overholdt, og noget går galt.

Som udgangspunkt skal man gå ud fra, at de andre trafikanter ikke har set eller hørt udryk-

ningskøretøjet.

Udrykningskøretøjer bør normalt ikke overhale hinanden indbyrdes. Kan et hurtigere køretøj

opnå en betydelig tidsmæssig gevinst ved at overhale, kan det ske. Det skal være på et sted

med god oversigt, og når den forankørende chauffør er klar over, at det vil ske.

Fremkørsel

Forberedelse

Forberedelse til indsats begynder meget tidligt. I princippet allerede når man tiltræder en vagt

– på stationen eller som deltidsbrandmand. Ens mentale beredskab skærpes, man er årvågen og

ikke overrasket, når der kommet et udkald.

Udrykningsmeldingen giver de første sparsomme informationer om, hvilken opgave der venter

og hvor. Redningsberedskabet får typisk en meget kort situationsmelding – f.eks. Gårdbrand

med dyrehold. Med denne korte information begynder forberedelsen og planlægning af indsat-

sen for den enkelte. Såvel brandmanden som hold- og indsatslederen gør sig sine overvejelser,

ud fra det opgavesæt de hver især skal løse.

Ved afgang fra stationen kaldes op til vagtcentralen, og her kan man få supplerende oplysnin-

ger om situationen, som den er givet til alarmcentralen. Holdlederen gentager opgaven og

adressen, så det sikres, at de er rigtigt forstået.

Allerede ved afgang fra stationen begynder situationsbedømmelsen. Man kan naturligvis ikke

vide med sikkerhed, om der er overensstemmelse mellem meldingen og den faktiske situation.

Man kender måske objektet, som man er på vej til, geografien og andre forhold (tid på dagen,

bygningens anvendelse, natophold m.m.).

Personbilen er standset for grønt Automobilsprøjten kører over for rødt
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På vej til skadestedet kan man modtage supplerende oplysninger fra vagtcentralen, der giver et

bedre billede af, hvad der venter. Når man nærmer sig skadestedet, kan den første visuelle

bedømmelse påbegyndes. Kan man se røg og flammer? Hvad er det for et bygningskompleks –

størrelse, antal etager, byggematerialer mm?

Brandmanden iklæder sig og kontrollerer sin udrustning.

Brandhanekort eller kort med vandforsyningssteder studeres, så nærmeste vandforsyningssted

er kendt.

Som regel vil befaling til 1. indsats blive givet pr. radio, inden 1. udrykningen ankommer, så

indsatsen kan iværksættes umiddelbart ved ankomst. 

Ellers skal mandskabet ved ankomsten forblive ved køretøjerne og være klar til at modtage en

indsatsbefaling fra holdlederen, efter at denne har modtaget befaling fra indsatslederen. 

Det er vigtigt, at man som udgangspunkt anvender standardprocedurer, så alle kender forløbet.

Befalingsmodtagelse og faste procedurer kan opfattes stive, men er netop udviklet for at sikre

en samlet helhedsplan for opgaveløsningen.

Ankomst til skadestedet

Ved ankomst til skadestedet er det vigtigt, at køretøjerne placeres så hensigtsmæssigt som

muligt. Udrykningslygterne kan efter omstændighederne holdes tændt på skadestedet for at

markere dette over for andre trafikkanter.

Køretøjernes placering er et fælles ansvar for indsats-, holdledere og chauffører.

Her er det ikke nok, at den enkelte chauffør placerer sit køretøj optimalt for den opgave køretø-

jet skal løse. Alle chauffører skal have i tankerne, at der kan komme flere køretøjer. Eksempel-

vis kan man fra en automobilsprøjte forholdsvis nemt forlænge en slangeudlægning, men det

kan ikke lade sig gøre at forlænge en drejestige, hvis den skulle holde for langt væk fra objektet.

Et andet forhold, ledere og chauffører skal have i tankerne, er, at andre udrykningskøretøjer

stadig skal kunne køre til og fra stedet. Det kan være en tankvogn, der skal fyldes op igen, eller

en ambulance.

En velovervejet placering af køretøjerne på skadestedet bør praktiseres ved enhver udrykning.

Selvom der er tale om en udrykning til et automatisk brandalarmeringsanlæg eller en brand,

der umiddelbart ser ud til at have et mindre omfang, kan situationen pludselig udvikle sig, så

en gennemtænkt placering af køretøjerne er afgørende for en vellykket gennemførelse af ind-

satsen.
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Placering af køretøjerne kan være planlagt på forhånd, f.eks. ved mødeplaner til særlige objek-

ter, bygningskomplekser med Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) o. lign.

Indsatslederen har en særlig opgave i forhold til hensigtsmæssig placering af køretøjerne. En

opgave der ikke skal undervurderes. Indsatslederen forventes at ankomme først til skadestedet,

og han danner sig her et overblik over situationen. I denne fase skal han beslutte, hvordan køre-

tøjerne skal placeres i forhold til hinanden. Denne plan videregives til holdledere og chauffø-

rer, der derefter skal sørge for, at indsatslederens plan gennemføres.

Generelle regler

Placering af de enkelte køretøjer:

Indsatsledervognen

• Har ingen umiddelbar funktion helt tæt på skadestedet. Køretøjet bør placeres et stykke væk.

• Kan være med til at markere og sikre skadestedet, hvis politiet ikke er ankommet.

• De blå blink forbliver tændt

Automobilsprøjten

• Kører forbi skadestedet, således at udlægningen sker med pumpen vendt mod skadestedet,

samtidig skabes der plads for eventuel automobildrejestige, redningslift samt ambulancer.

• Der skal tages hensyn til eventuel anvendelse af springpude. 

• Placeres så nedfaldne tagsten m.m. ikke rammer køretøjet.

• Må ikke placeres ud for porte.

Automobildrejestigen

• Placeres midtfor bygningen så størst mulig del af facaden kan nås.

• Placeres i passende afstand fra bygningen. 

• Placeres på fast og plan underlag.

• Placeres så der tages hensyn til luftledninger mv.

• Placeres, så støtteben ikke bliver placeret på eller tæt ved kloakdæksler eller lignende.

• Placeres så der er mest mulig plads i rejsningssiden.

Automobilsprøjte kører forbi dør
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Tankvognen

• Placeres i forlængelse af automobilsprøjten, så én chauffør kan passe begge pumper.

• Må ikke placeres ud for porte.

• Skal under indsatsen hurtigt kunne komme derfra igen

Udover ovennævnte findes der andre køretøjer, som kan komme frem til skadestedet. 

Endvidere kan ovennævnte køretøjer være opbygget som kombinationskøretøjer, eksempelvis

tanksprøjte og tanktender. 

Situationsmeldinger

Situationsmeldinger til vagtcentralen

Det er vigtigt, at indsatslederen så hurtigt som muligt bidrager til situationsbilledet ved at

komme med en ankomstmelding efterfulgt af relevante situationsmeldinger.

I den første fase har vagtcentralen kun meldingen fra 112 at bygge vurderingen på. Meldingen

bygger på anmelders opfattelse af situationen, og der er ofte stor forskel på meldingen og den

reelle situation. Anmelders oplysninger videregives fortløbende til vagtcentralen i simplifice-

ret form.

Tankvognen afleverer vand

Vagtcentral
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Dette giver vagtcentralen en mulighed for at være på forkant med eventuelle behov på skade-

stedet eller være i stand til at disponere ressourcer til et andet skadested.

Situationsmeldinger gives så hurtigt som muligt. Første melding kan eventuelt gives inden

ankomst, hvis indsatslederen på afstand kan vurdere, at der er behov for yderligere ressourcer.

Situationsmeldinger sendes så ofte, at de givne oplysninger har betydning for vagtcentralens

dispositioner. Den første statusmelding sendes senest efter befaling om førsteindsats.

Hvis vagtcentralen betjener flere redningsberedskaber, er det vigtigt i tilbagemeldingen at

oplyse, hvilket skadested meldingen kommer fra. Det er for at sikre, at der ikke sker misforstå-

elser, så en tilbagemelding fejlagtigt tillægges et andet skadested.

Situationsmelding til vagtcentralen skal indeholde følgende:

• Situationsmelding

• Eventuel anmodning om yderligere assistance, herunder kørevej

• Overslag over varighed af indsats.

• Eventuelle køretøjer der kan frigives.

Her er det vigtigt, at indsatslederen beslutter, hvad der er behov for. Hvis ikke indsatslederen

har en klar opfattelse af behovene, har vagtcentralen ingen eller kun ringe mulighed for at

opfylde dem.

Meldingen skal indeholde:

Hvad: Det ønskede materiel og mandskab angives præcist.

Hvor: Hvis tilkørsel ønskes til et andet sted end alarmeringsadressen, skal tilkørselssted

angives.

Bemærk, at nærmeste enhed(er), der opfylder indsatslederens behov, altid sendes ved kørsel 1.

Hvis indsatslederen har andre ønsker, må dette oplyses.

Indsatslederen skal altså ikke bekymre sig om hvorfra enhederne skal komme. Vagtcentral

eller alarmcentral alarmerer nærmeste beredskab. Giver dette uhensigtsmæssige huller i bered-

skabet i området, må der efterfølgende tages forholdsregler for dette.

Modtager vagtcentralen ikke en tilbagemelding inden for 5-10 minutter efter udrykningens

ankomst til skadestedet, anmoder vagtcentralen om denne fra indsatslederen.
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Befalingsudgivelse

Befaling

Inden indsats- og holdlederen giver sin befaling, er der foretaget den nødvendige bedømmelse

af situationen, og på baggrund af denne er der truffet en beslutning for indsatsens gennemfø-

relse.

Når holdlederen har modtaget sin befaling af indsatslederen, skal han hurtigt sætte mandskabet

i gang med arbejdet.

På grund af de særlige omstændigheder der hersker på et skadested, er det nødvendigt, at arbej-

det sættes i gang så hurtigt som muligt. Der er ikke tid til at give længere forklaringer, og der er

heller ikke tid til at kontrollere, om hver mand er klar over, hvad han skal lave. Dog er det den

enkeltes ansvar, at gøre opmærksom på, hvis opgaven ikke er forstået og dermed ikke sikker-

hedsmæssigt i orden.

Befalingerne skal være så korte som mulig, men samtidig formuleret således, at misforståelser er

udelukket. En begrundelse for befalingens indhold kan eventuelt uddybes under debriefingen.

Befalingens opbygning

Disse krav kan opfyldes ved hjælp at en befaling, der er opbygget efter et ganske bestemt

system. Indholdet bevirker, at hver enkelt brandmand på holdet nøjagtigt får at vide, hvad han

skal gøre.

Skemaet består af følgende punkter:

Befalingsudgivelse

Befalingsskemaet anvendes ved enhver befaling, der gives på et skadested.

1. Situation

Under dette punkt gives der oplysning om de forhold, der vedrører branden og skadestedet,

som har betydning for indsatsen. Det kan f.eks. være, at der er brand i soveværelset, og at der

ingen mennesker er i lejligheden. 

Er der allerede indsat styrker på skadestedet, oplyses det, hvilke styrker det drejer sig om, og

hvor de er indsat.

1. Situation

a. Skaden

b. Skadestedet

c. Indsatte styrker

2. Opgave

a. Hvad

b. Hvorfor

3. Udførelse

a. Hvordan

b. Særlige farer

Jeg
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2. Opgave

Under dette punkt gives besked om, hvilken opgave der skal løses – f.eks. at foretage eftersøg-

ning samt slukke branden – og hvad formålet er med den pågældende indsats – f.eks. at fore-

tage personredning samt hindre antændelse af nabobygningen.

3. Udførelse

Under dette punkt gives der nærmere oplysning om, hvordan befalingsgiveren vil have opga-

ven løst, herunder eventuelt hvordan arbejdet skal fordeles. Drejer det sig om indsatslederens

befaling til holdlederen, skal punktet indeholde besked om, at der f.eks. indsættes et C-angreb

ad køkkentrappen og foretages evakuering ad hovedtrappen. 

Drejer det sig om holdlederens befaling til mandskabet skal punktet indeholde besked om,

hvad hver enkelt brandmand skal gøre. Det gøres så vidt muligt ved at anvende en standard-

udlægning. Derved kan holdlederen give ordre til hele sprøjteholdets fem mand på én gang

(f.eks. Fra sprøjten B- og C-slangen ud). Nr. 1 og nr. 2 skal nu vide angrebsvejen – f.eks. 1.

slange ad køkkentrappen, dér. Nr. 3 og nr. 4 skal f.eks. foretage evakuering ad hovedtrappen

efter endt slangeudlægning og vandforsyning.

Et stigehold kan f.eks. få til opgave at foretage ventilation.

Er der særlige farer på brandstedet – f.eks. trykflasker, skal dette meddeles under pkt. 3 b. De

farer, der skal omtales under dette punkt, er forhold, der er til særlig farer for mandskabet

under deres indsats.

Jeg

Ved dette punkt forstås, at den person, der giver befalingen, skal meddele, hvad han nu vil fore-

tage sig, og hvor han kan træffes.

Ordre

Hvis situationen er af en sådan karakter, at der af dele af brandmandskabet kræves en hurtig

livreddende indsats, kan holdlederen indledningsvis give en ordre til f.eks. stigeholdet om red-

ning af person fra hustag og derefter give befaling til den øvrige del af holdet. Den del af

mandskabet, der modtog en ordre, bør efterfølgende, når situationen tillader det, modtage de

nødvendige oplysninger fra befalingen.

Eksempel på brug af befalingsudgivelse:

Befalingsskemaet skal nu belyses nærmere gennem et eksempel.

Brandsted: En-etages lagerbygning – faste stoffer. Bygningen er sammenbygget med en-

etages fabriksbygning (trævarefabrik).
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Tidspunkt: Kl. 17.30.

Udrykning: Indsatsleder

Automobilsprøjte med holdleder og tre mand. Suppleret med tankvogn og to

mand.

Indsats: Indsatslederen har givet befaling til holdlederen om indsats af et C-rør til

slukning i lagerbygning samt et C-rør, der skal hindre udbredelse til fabriks-

bygning.

På baggrund af indsatslederens befaling giver holdlederen nu følgende befaling:

1. Situationen

a: Det brænder i trævarefabrikkens lager.

b: Der er åben forbindelse til fabrikkens stueetage.

c:

2. Opgaven

a: Vi skal hindre brandens udbredelse til fabrikken og slukke i lagerbygningen. 

b:

3. Udførelsen

a: Fra sprøjten B- og C-slangen ud.

Nr. 1 og nr. 2 – 1. slange ind i fabrikkens stueetage og hindre brandudbredelse dér.

Nr. 3 og nr. 4 – 2. slange slukke i lagerbygning og hindre brandudbredelse dér.

b:

Jeg

Jeg følger 1. slange.

 

ASP ISL 

Lager 

Produktion 

TANKVOGN
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Befalingsstemaet skal betragtes som en huskeseddel. Er der ikke noget at sige om et bestemt

punkt, springes det over. Dette gælder her for punkterne lc, 2b og 3b.

Såfremt befalingen gives på denne måde, kan der ikke være tvivl om, hvad hver enkelt brand-

mand på holdet skal udføre. Hermed er formålet med befalingsudgivelsen opnået.

564974_kørsel.fm  Page 24  Monday, December 3, 2007  2:23 PM



25

Radiokommunikation

Ledelsesværktøj

Radiokommunikation anvendes til at etablere forbindelser over større afstande i forbindelse

med ledelse og samarbejde mellem de forskellige aktører på skadestedet.

Ledelse i forbindelse med radiokommunikationen foregår bl.a. mellem indsats- og holdlederen

og mellem holdlederen og røgdykkerhold.

Radiokommunikation mellem teknisk og koordinerende ledelse på et skadested er et eksempel

på brugen af radio til samarbejde.

Hvis radiokommunikation anvendes rigtigt, kan det være med til at effektivisere indsatsen og

øge indsatsmandskabets sikkerhed. Omvendt kan valg af uhensigtsmæssigt teknisk udstyr,

uklar betjeningsprocedure, mangel på rutine m.m. være den direkte eller medvirkende årsag til

forsinket fremmøde, mangelfuld indsatsledelse, manglende sikkerhed for røgdykkerhold og

dermed større skader end nødvendigt.

Aktører på et skadested

På skadestedet vil direkte eller indirekte de vigtigste aktører i indsatsen være:

• Kommunale redningsberedskaber.

• Statslige regionale redningsberedskaber.

• Politi.

• Alarmcentral.

• Vagtcentral.

• Præhospitale beredskab (ambulancer, lægebiler, akutbiler, lægehold m.m.).

• Miljøvagt og kloakvæsen samt havmiljøberedskab.

• Teleselskaber (fastnet- og mobiltelefonforbindelser).

• Forsyningsselskaber (afløb, gas, olie, el og vand).

• Forsvaret.

• Akut medicinsk koordinationscenter.

• Embedslæge.
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Principtegning over indsatsområde og skadested

Radioudstyr på et skadested

På et skadested anvendes typisk radioudstyr, som kun kan kommunikere med egne enheder og

egen vagtcentral.

Følgende typer benyttes:

• Vognradioer.

• Skadestedsradioer.

• Bærbare radioer.

Radioudstyret kan være opbygget til fælles brug for flere brandvæsener og andre kommunale

forvaltninger

Her er 3 eksempler på skadestedsradioer, der anvendes.

Der anvendes også radioudstyr, som kun kan benyttes ved kommunikation med en enkelt af de

andre aktører:

• Skadestedsradioer.

• Maritime VHF (Very High Frequency)/UHF (Ultra High Frequency) radioer.

• Mobiltelefoner GSM (Global System for Mobile communication).

• Banestyrelsens strækningsradio (tunnelberedskab).

 
Ydre afspærring 

Indsatsområde 
(Indsatsleder politi) 

Indre afspærring 

                   Skadested 
(Indsatsleder redningsberedskab) 

Skadestedsradio,
Beredskabskorpset

Skadestedsradio,
Falck

Skadestedsradio,
Kommunalt redningsberedskab
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Der kan ikke gives faste regler for de enkelte radioers rækkevidde, da denne bl.a. afhænger af

antenneforhold, terrænet og bebyggelsens karakter. 

Kommunikationsproblemer

Redningsmandskabets sikkerhed er meget afhængig af en velfungerende radiokommunikation.

Erfaringerne fra større ulykker og fra et stort antal øvelser i ind- og udland viser, at radiokom-

munikation ofte kan være det svage led i indsatsledelsen.

De problemer, der oftest optræder, er bl.a.:

• Aktørerne benytter hver sit radionet, som normalt ikke kan kommunikere indbyrdes.

• Alarmcentralen kan normalt ikke kommunikere med indsatslederne.

• Mundtlige meldinger opfattes forkert på grund af dårlig modtagekvalitet, støj eller hørepro-

blemer.

• Rekvisition af assistance eller anmodning om supplerende oplysninger fra en anmelder skal

passere flere mellemled.

• Mobiltelefoner er uhensigtsmæssige ved større indsatsopgaver, da nettet nemt overbelastes.

• Det enkelte radionet har utilstrækkelig rækkevidde (betonbygninger og tunneller).

• Én fastsiddende sendetast kan blokere hele det pågældende radionet. Stemmestyret sende-

funktion kan medføre tilsvarende problemer.

• Skift til anden kanal eller frekvens afbryder forbindelsen til de øvrige kanaler.

Ovennævnte kommunikationsproblemer på skadestedet kan formindskes ved tilstedeværelsen

af en tilstrækkelig mængde af radioer, der kan arbejde sammen. Det kan f.eks. gøres ved brug

af en kommandovogn, der har en opbygning og en forsyning af radiokommunikationsudstyr,

der tager højde for ovennævnte problemer.

Ligeledes kan opsætning af repeaterstationer i betonbyggerier og tunneler afhjælpe utilstræk-

kelig dækning og rækkevidde.

Problemer af uddannelsesmæssig art, der ofte optræder, er bl.a.:

• Meldinger, som skal passere gennem flere led, bliver let forsinkede og fejlbehæftede.

• Mandskabet benytter forskellig eller slet ingen fast radioprocedure (dårlig radiodisciplin).

• Der benyttes forskelligt sprog.

• Radioudstyret betjenes forkert.

• Manglende rutine i brug af skiftetale, kanalvalg og radiobetjening i øvrigt.

• Fysisk og psykisk belastning, herunder brug af åndedrætsbeskyttelse.

• Mange samtidige opkald.

For at formindske disse problemer er det nødvendigt, at radiokommunikationen bliver en

naturlig og integreret del af indsatser på et skadested og ikke mindst under de større og mindre

øvelser samt i uddannelsen.
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Behov for radiokommunikation 

Indsatsmandskabet på et skadested er bl.a. på grund af røg, varme, eksplosionsfare, nedstyrt-

ningsfare, svigtende bygningsstabilitet, kemikalier, vejrlig, dårlige belysningsforhold og

manglende lokalkendskab udsat for særlig risiko for at pådrage sig personskader.

Det er derfor vigtigt at kunne videregive oplysninger om mulige risici til det øvrige mandskab,

og for indsatsmandskabet at kunne tilkalde hjælp.

Velfungerende radiokommunikation bidrager til en bedre indsats, herunder indsatsledelse og

en øget sikkerhed for indsatsmandskabet bl.a. på følgende områder:

• Deltidsmandskab skal altid og overalt kunne alarmeres sikkert og korrekt.

• Udrykningskøretøjer skal også kunne alarmeres, når de befinder sig uden for beredskabssta-

tionen.

• Indsatsmandskabet har allerede under kørsel brug for flest mulige oplysninger om skadeste-

det fra anmelderen. Dennes oplysninger videregives direkte fra alarm- og vagtcentral.

• Indsatsmandskabet har brug for at kunne hente supplerende oplysninger om kørevej og ska-

dested fra alarm- og vagtcentral under udrykning og efter ankomst til skadestedet.

• Indsatslederen skal kunne rekvirere assistance direkte.

• Indsatslederen skal på et skadested kunne kommunikere med holdledere, specialenheder,

assisterende enheder, vagtcentral samt fastnet- og mobiltelefoner.

• Holdlederen skal have radioforbindelse til indsatslederen og til røgdykkere og andet indsat

mandskab af hensyn til indsatsledelse og konstant overvågning af mandskabets sikkerhed.

• Røgdykkerne skal have radioforbindelse med holdlederen for at kunne kalde hjælp, mod-

tage ordre, modtage vejledning og information om særlige farer m.v.

• Røgdykkerne skal kunne melde tilbage til holdlederen om indsatsens udvikling og skadens omfang.

• Under hele alarmeringsforløbet bør der fra mobilradioer kunne sendes statusmeldinger,

gruppeopkald, individuelle opkald, GPS-signaler og modtages udrykningsdata på display

(køreordrer).

Radioudstyr på skadestedet

Radioudstyr til brug på skadesteder skal være robust, stænktæt og om nødvendigt gnistsikret.

Det skal være betjeningsvenligt med store taster. Der skal være mulighed for automatisk valg

af arbejdskanal, når radioen tændes, og mulighed for at sende statusmeldinger ved brug af en

enkelt tast. Som tilbehør kan benyttes trådløs mikrotelefon.

Mobiltelefoner bør alene anvendes som supplement.

Afprøvning af radioprocedure ved indsats og øvelser.

For at en fælles radioprocedure skal have værdi på større skadesteder, skal den inddrages som

en fast rutine i det daglige arbejde.
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Undervisning og øvelse i den lokalt benyttede radiotype er af afgørende betydning for en sik-

ker radiokommunikation.

Indøvning af radiobetjening og -procedure bør indgå i det faste øvelsesprogram ved egne øvel-

ser og skal prioriteres højt ved alle øvelser med de øvrige beredskabsorganisationer, der skal

samarbejde i et indsatsområde.

Sikkerhedskontrol

Der skal altid foretages radioprøve umiddelbart før indsats.

Der skal dagligt foretages radioprøve af alle radioer for at kontrollere, at de fungerer.

Batteriernes ladetilstand og eventuel nødstrømsforsyning skal kontrolleres regelmæssigt.

Radioer bør være placeret i ladere i køretøjerne, indtil de skal benyttes, således at de er fuldt

opladet ved ibrugtagning.

Der bør medbringes fuldt opladede reservebatterier i udrykningskøretøjerne.

Konstaterede fejl og mangler noteres til orientering for efterfølgende vagthold. Fejlretning sæt-

tes straks i værk.

Nødproceduren ved sendersvigt (lynnedslag, strømudfald og lignende) bør fastlægges og øves.

Fælles radioprocedure

Når overskriften har fået navnet fælles radioprocedure skyldes det, at proceduren følger de

samme grundprincipper, som er gældende hos politiet, forsvaret samt sø- og luftfarten.

Lederen giver ordre
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1. Valg af kanal (skadestedsradio)

Kanal 1: Indsatsleder brand (redningsberedskab).

Kanal 2: Kommandopost og -stade (indsatsleder politi m.fl.).

Kanal 3: Røg- og kemikaliedykkere.

Kanal 4: Holdleder brand-, redning- og specialtjeneste.

Kanal 5: Præhospitale enheder, koordinerende læge og pionerer.

2. Skiftetale

Lyt.

Tænk – Tast – Tøv – Tal.

Lyt.

3. Opkald og svar

Opkald: Indsatsleder Kolding. Indsatsleder Kolding. Her er Kolding politi.

Skift.

Svar: Her er indsatsleder Kolding.

Skift.

4. Ekspeditionsord

Alarmsignal = Vigtig melding. Lyt.

Forespørgsel = Spørgsmål

Gentag = Gentag hele meldingen

Jeg staver = Næste ord staves med ICAO-alfabetet.

Melding = Jeg sender en længere melding

Modtaget = Meldingen er modtaget og forstået

Rettelse = Der var fejl i meldingen. Den korrekte melding er ...

Skift = Jeg skifter fra sending til modtagelse

Slut = Korrespondancen er afsluttet

Vent = Jeg er optaget og kalder op snarest muligt

5. Trafikregler

Meld dig på nettet ved ankomst til skadestedet og meld fra, når du forlader det

Benyt funktion og ikke navn ved opkald og svar.

Eksempelvis kaldes indsatsleder redningsberedskab og ikke Jens.

Tal langsomt og tydeligt

Undgå forkortelser og anden indforstået snak

Hold mikrofonen ca. fem cm fra munden og tal direkte i den for at undgå forvrængning.

(Se radioens brugervejledning)
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Fat dig i korthed

Afgiv præcis melding.

Meddel skift af kanal

Husk at gå tilbage til arbejdskanalen

Husk, at uvedkommende kan lytte med.

6. Fonetisk alfabet og tal

ICAO-ALFABETET (International Civil Aviation Organisation)

Vejledning i betjening af den enkelte radiotype indgår ikke i den fælles radioprocedure, men er

ikke desto mindre helt afgørende for at opnå sikker kommunikation. Der skal derfor gives

instruktion i korrekt betjening af radioen samtidig med instruktionen i den korrekte radioproce-

dure.

Alfa Kilo Uniform

Bravo Lima Victor

Charlie Mike Whiskey

Delta November X-ray

Echo Oscar Yankee

Foxtrot Papa Zulu

Golf Quebec Ægir

Hotel Romeo Ødis

India Sierra Åse

Juliet Tango

Talord udtales tydeligt og gentages

1 udtales én

4 udtales fiire

9 udtales najne
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Oprydning på skadestedet og bekæmpelse af følgeskader efter brand

Redningsberedskabets opgaver på et skadested kan opdeles i:

Ankomst

Situationsbedømmelse

Befalingsudgivelse

Indsats

Oprydning

Efterslukning

Følgeskadebekæmpelse

Eftersyn

Når indsatsen er tilendebragt, skal der laves oprydning og eftersyn på skadestedet, inden dette

forlades.

Formålet med dette arbejde er:

Hindre en genopblussen af branden

Fjerne eventuelle farer fra skadestedet

Bekæmpelse af følgeskader efter brand.

Det er vigtigt, at man i denne fase sikrer et skadested med effektiv ventilation, da mandskabet

ofte har aflagt fuld åndedrætsbeskyttelse, og derved er sårbar over for et eventuelt usundt miljø

af forskellige brandgasser og andet, der er på skadestedet.

Ved effektiv ventilation mindsker man også faren for et eventuelt korrosionsangreb.

Det er desuden vigtigt, at der er en god belysning på skadestedet, så ingen kommer til skade.

Alle skal have information om bygningens beskaffenhed og eventuelle andre faremomenter,

inden arbejdet påbegyndes.

Under oprydning og efterslukning sikres, at hele det berørte område er gennemgået for gløder

og brandlommer, hvorfra branden eventuelt kan starte en genopblussen. Hvis det er muligt,

fjernes det berørte materiale fra skadestedet med en bevidst hensyntagen til den videre efter-

forskning (sporbevaring). Det kan henstilles til politiet, at de eventuelt tager billeder af rummet

med optegninger, før der fjernes ting fra skadestedet. Effekter, der fjernes, kan hensættes i con-

tainer, hvis der senere skal gendannes et billede af skadestedet. En fuldstændig fjernelse af

materiale på brandstedet bør kun ske efter aftale med politiet.

Skillerum og gulve saves op, så det kan sikres, at der ikke ad denne vej kan ske en brandspred-

ning. Man kan til dette arbejde gøre brug af et termisk kamera, da det er et godt stykke værktøj

til at give en indikation af, om der er skjulte brandlommer. 
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Disse kameraer er efterhånden et udbredt stykke værktøj. På nogle modeller får man tempera-

turforskelle på skærmen, og på andre kan man via infrarødt billede tydeligt se, hvis der er en

temperaturforskel (kan stilles i følsomhed). Disse kameraer kan også bruges til en eventuel

personeftersøgning.

Oprydning og nedbrydning skal hele tiden foregå med størst mulig hensyn til, at den samlede

skade bliver så lille som mulig. Til dette arbejde skal også kun bruges egnet og godkendt værk-

tøj.

Bruger man kædesav eller motorskæreskive, skal der benyttes korrekt sikkerhedspåklædning,

der består af skærebukser (kun ved kædesav), hjelm, høreværn, briller og handsker. Arbejder

man på et tag, skal brugeren være iklædt faldsikringsudstyr. Det er ofte under denne del af

arbejdet på skadestedet, at man får de fleste skader på mandskabet.

Under oprydningen skal man også sikre, at der fjernes genstande, der senere kan gøre skade på

de personer, der skal ind på skadestedet eller omkring bygningen. Her tænkes især på skor-

stene, mure, tagsten, spær og glas.

Man skal desuden sikre, at der ikke er brud på vand- og varmeinstallationer, og at alt omkring

elektricitet er sikret. Til dette arbejde tilkaldes ressourcepersoner fra berørte installationer.

Selve efterslukningen skal også foregå med størst hensyntagen til den samlede brandskade.

Har der været brugt C-rør, kan man for at sikre sig udlægge HT-slange med minimalt tryk og

vandydelse. En egentlig overrisling af brandstedet bør undlades, da man herved kan lave unø-

dig vandskade i eventuelle underliggende lejligheder.

Ved mindre brande kan der godt finde en fuldstændig oprydning sted, mens det på større ska-

desteder er langt sværere. Her bør efterlades en brandvagt, indtil en egentlig efterslukning har

fundet sted.

Håndholdt termisk kamera
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Det kan være ved gårdbrand, hvor der har været ild i store mængder halm. Disse brande kan

mange gange først efterslukkes, når det er blevet spredt på gårdspladsen eller på marken –

gerne med hjælp af maskiner. Dette arbejde kan tage fra timer til flere dage.

Har der været ild i en lejlighed eller et hus, kan indsatslederen lave aftaler med en vicevært,

nabo eller anden ressourceperson om at kontrollere skadestedet med passende mellemrum.

Herved sikres det, at en eventuel opblussen af branden opdages.

Har der været en skorstensbrand, er det vigtigt, at man får lavet en aftale med ejeren.

Der kan være tale om en skorsten, der går gennem flere etager. Her er det vigtigt, at der mær-

kes på skorstenen med korte mellemrum for at kontrollere, om der sker en afkøling af skorste-

nen. Det kan vare timer, inden temperaturen aftager.

Man skal være særlig opmærksom ved etageadskillelser – især ved ældre huse. Her kan det

ske, at skorstenen går gennem klædeskabe, hvor der kan være tøj eller andet let antændeligt.

Faren øges, hvis det er en ældre skorsten med revner.

I en skorsten, hvor der er indsat en isokærn med lecanødder udenom, kan der være ild i løbesod

mellem isokærn og den gamle skorsten. Skorstensfejeren skal efter skorstensbrand altid kon-

taktes.

Inden brandstedet forlades, skal det efter aftale med politiet sikres, at døre og vinduer er luk-

kede – eventuelt med plader eller plast. Værdier der findes på skadestedet overgives til politiet,

der så kan aflevere disse til rette ejermand. 

Skorsten kan være et faremoment
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Bekæmpelse af følgeskader efter brand, også kaldet Forsikrings- og 
Pensionsarbejde

Formål

Det er formålet at sikre værdier – indbo, maskiner og bygninger – mod følgeskader under og

efter brand.

Det er vigtigt, at der iværksættes en bekæmpelse af følgeskader efter en brand.

Det kan være store værdier, der står på spil. Ved en almindelig mindre brand i en bolig, kan

man i mange tilfælde klare problemerne med en effektiv ventilation. Herefter vil der ikke være

fare for, at indbo eller bygninger tager mere skade.

Har der derimod været en større brand i beboelse eller industri, er det vigtig, at man hurtigt får

sat rigtigt ind med bekæmpelse af følgeskader. Har der f.eks. været meget polyvinylklorid

(PVC) i forbindelse med branden, vil der hurtigt kunne opstå dyre skader på maskiner og

inventar. Et kilo brændt PVC giver ca. l½ liter saltsyre.

I sådanne tilfælde skal der laves en korrosionsmåling så hurtigt som muligt, så der kan sættes

ind med den rigtige indsats for at redde maskiner og inventar.

Til at forebygge og afhjælpe følgeskader dannede sammenslutning af forsikringsselskaber i

1972 organisationen SKAFOR, der udarbejdede vejledning 311: Bekæmpelse af følgeskade

efter brand. Vejledningen er med rettelser stadig gældende.

SKAFOR sluttede som selvstændig organisation i 1999, men er videreført under erhvervsorga-

nisationen Forsikring & Pension (F&P) 

Baggrund

Den indsats der normalt ydes i forbindelse med brand, kan opdeles i de tre følgeskadebekæm-

pelses-trin (F-trin):

Laboratoriearbejde på skadestedet
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• Rednings- og slukningsarbejde

• Følgeskadebekæmpelse

• Endelig indsats

De tre trin kommer tidsmæssigt efter hinanden, men erfaringer viser, at der er penge at spare,

hvis de i visse tilfælde overlapper hinanden. Det er derfor meget vigtigt, at følgeskadebekæm-

pelsen påbegyndes under indsatsen og samordnes med denne.

Opdeling af de tre trin

Trin F1

Dette beredskab mod følgeskader kan ydes af redningsberedskaber og -korps samt firmaer, der

har specialiseret sig i følgeskadebekæmpelse.

Trin F1 kan iværksættes af redningsberedskabets indsatsleder uden forudgående undersøgelse

af, om der er forsikret.

Trin F2

Det er et trin, der kan foretage en midlertidig standsning af skadesudbredelsen. Det kaldes også

fiksering.

Dette trin kan også påbegyndes af indsatsleder redningsberedskabet, uden undersøgelse af, om

der er forsikret.

Trin F3

Dette trin omfatter i princippet en total renovering eller retablering af alt det, der er skadet, Det

gælder såvel bygninger som inventar, maskiner, varer, m.v. Men vejledning 311 omhandler

principielt kun de genstande, som har været udsat for korrosionsangreb som følge af brand.

Indsættelse af trin F3 foretages af forsikringsselskabet, og betaling aftales i hvert enkelt til-

fælde mellem F & P og det pågældende skadeforebyggende firma. 

Hvem udfører følgeskadebekæmpelse trin 1 til 3?

De fleste redningsberedskaber råder over materiel til trin F1 og F2, medens der er flere store

firmaer, der har specialiseret sig i følgeskadebekæmpelse, der er godkendt til trin F3.

Firmaerne har døgnvagt og møder med en vagtleder inden for 60 minutter. Han tilkalder så det

nødvendige personale og materiel, der skal til for at løse opgaven.

Vagtlederen får besked af indsatslederen eller politiet, når skadestedet er frigivet, og arbejdet

kan gå i gang. Dette gøres med respekt for eventuelle spor, der måske skal bruges senere.
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Følgeskadeberedskabets Trin F1:

Formål

Det er formålet at sikre værdier – indbo, maskiner og bygninger – mod følgeskader under eller

efter brand.

Iværksættelse

Indsatsen kan indsættes af indsatslederen efter vurdering af risiko for følgeskader.

Indsatsen kan udføres af redningsberedskabet eller anden kvalificeret virksomhed.

Omfang

Afdækning af truede effekter, lukning af rørbrud, fjernelse af vand og røg, aflukning af bygnin-

gen og andet arbejde af skadesbegrænsende karakter.

Følgeskadeberedskabets Trin F2

Formål

Redningsberedskabet skal kunne supplere og udbygge trin F1 beredskabets indsats.

Det skal også kunne foretage konstatering og fiksering ved et eventuelt korrosionsangreb på

maskiner og lignende.

Iværksættelse

Indsatsen kan iværksættes af indsatslederen eller tilkaldt leder af følgeskadeberedskabet ved

formodning om risiko for korrosionsangreb.

Omfang

Ved formodning om korrosionsangreb skal der straks iværksætte en skadebegrænsende indsats

med det formål effektivt at stoppe dette. Indsatsen skal – som hovedregel – udføres ved affugt-

Vogn til følgeskadebekæmpelse
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ning af enkeltkomponenter. Rumaffugtning bør kun foretages, hvor det af bygningsmæssige

årsager gør det vanskeligt med komponentaffugtning. 

Tilstrækkelig fiksering er opnået, når man ved affugtning kan opnå en luftfugtighed under

35 % relativ fugtighed (luftfugtighed hvorved korrosionsangrebet standses)

Dette kan f.eks. opnås ved at lave et telt omkring komponenten med plast eller presenninger.

Kapaciteten skal være således, at der sker et tørluftskifte 3-5 gange i timen.

Krav til følgeskadeberedskabet:

Følgeskadeberedskabet skal være mobilt og kunne tilkaldes hele døgnet – og med en maksimal

køreafstand på ca. 60 km. Personalet skal løbende uddannes i nye metoder og teknikker.

Følgeskadeberedskabets Trin F3

Formål

Følgeskadeberedskabet skal kunne skabe klarhed om følgerne efter en brand i klorholdige

plaststoffer eller andre stoffer, der kan give aggressive spaltningsprodukter (eks. saltsyre). Der

skal endvidere kunne foretages en total rensning eller renovering af brandskadede bygninger

og løsøre.

Iværksættelse

Indsatsen iværksættes af involverede forsikringsselskaber.

Omfang

Trin F3 beredskabet skal kunne foretage totalrensning af større bygninger og installationer

samt løsøre – herunder indbo, råvarer, halvfabrikata, maskiner, værktøj, inventar og færdig-

varer.

Krav til følgeskadeberedskabet:

Følgeberedskabet skal råde over – eller have aftale med andre om – måleudstyr, der kan lave

en præcis kortlægning af skadens omfang. I forbindelse med måling laves en rapport, der lig-

ger til grund for det videre arbejde.

Personalet skal løbende uddannes og instrueres i metoder til løsning af komplekse opgaver.

Kontrol

Efter renseprocedurerne er tilendebragt, skal følgeskadeberedskabet ved målinger sikre sig, at

alle aggressive produkter er fjernet fra de angrebne komponenter. 24 timer efter rensning skal

følgeskadeberedskabet efterkontrollere, det udførte arbejde. Såfremt der konstateres defekter,

efterrenses disse.
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Materielliste til arbejde med trin F1, F2 og F3 kan fås ved henvendelse til Forsikring & Pen-

sion, eller på www.ForsikringensHus.dk

Container til følgeskadebekæmpelse
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