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CBRN-Hæfte
Kommunikation
Her gennemgås de overordnede regler for kommunikationen over en
terminal. Derudover gennemgås kaldetal, det fonetiske alfabet,
ekspeditionsord, QSA, radiodisciplin, automatiske signaler og tavshedspligt.
Generelt
På et skadested kan der være mange som skal
kommunikere med hinanden. Til dette formål
har man terminaler til rådighed. Her kan alle
høre, hvad der bliver sagt, når to personer
taler sammen. Samtidig kan andre ikke bruge
deres terminal og er derfor nødt til at vente
på, at de to personer er færdig med deres
samtale.
Dette betyder også at kommunikationen
mellem de to personer skal være:
- Kort
- Præcis
- Forståeligt
Eksempelvis er det vigtigt at man er præcis i
sin udmelding, da modtageren kan have et
helt andet billede af situationen end
afsenderen har.
Eksempel:
I stedet for at sige ”du skal bare lidt ned af
vejen og så til højre”, siges ”du skal 300 meter
ned af vejen og så til højre”.
Skiftetale
Kommunikationen over terminalerne forgår
ved skiftetale. Det betyder
envejskommunikation, og at kun en kan
snakke i terminalen af gangen. Først når
vedkommende er færdig med sin sætning og
har sluppet ”push-to-talk” (PTT) tasten, kan
den anden kommunikere tilbage til
vedkommende.
Derfor er det vigtigt, at man gør følgende, når
man vil kommunikere noget ud.
- Lyt
.. er nettet ledigt?
- Tænk .. hvad vil du sige?
- Tast .. aktivér terminalen
- Tøv
.. Vent til terminalen har skabt
forbindelse til nettet

-

Tal
Lyt

.. send din melding
.. lyt efter evt. svar og opkald

Ekspeditionsord
For at sikre sig, at man ved, hvornår man er
færdig med sin sætning eller færdig med en
samtale, har man lavet ekspeditionsord. Der
ud over gør det også at samtalen bliver hurtigt
og forståelig.
Ekspeditionsord Betydning
Skift
Dette er slut på min
udsendelse til dig, og
jeg opfordrer dig til at
svare.
Slut
Dette er slut på min
udsendelse til dig, og
der kræves og
forventes ikke svar.
Modtaget
Jeg har modtaget din
sidste udsendelse
tilfredsstillende.
Vent
Jeg holder en kort
pause (forbindelsen
er fortsat etableret)
Vent, slut
Jeg holder en
længere pause
(forbindelsen
afbrydes). Jeg kalder
dig op igen, når jeg
er klar.
Gentag
Gentag din sidste
udsendelse.
Jeg gentager
Jeg gentager min
udsendelse til dig.
Jeg staver
Jeg staver det næste
ord fonetisk.
Intet hørt, slut
Modtageren har ikke
reageret på kald.
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Det fonetiske alfabet
Ved stavning af et ord eller benævnelse af
enkelte bogstaver bruges det fonetiske alfabet
for at undgå misforståelser. Se længere
fremme for hele det fonetiske alfabet.
Eksempelvis udtales B22 ikke ”B 22”, men
”Bravo 22”.
Skrevet kaldetal skal dog bare være med
enkelt bogstav og så nummeret, da bogstaver
er entydige og ikke kan misforstås.

Samtaleprocedure
En samtale over terminalerne har visse ting,
som den skal indeholde:
Opkald:
Svar:
Samtalen:
Afslutning:

”Modtager”, her er ”afsender”,
skift.
Her er ”modtager”, skift.
Skal jeg starte for pumpe 2,
skift.
Ja, det skal du, skift.
Her er ”afsender”, slut.

Grundreglen er at den som kalder op, er også
den som afslutter samtalen.
Eksempel på en samtale:
vagten vil snakke med 1. vagthavende:
- Vagten: 1. vagthavende, her er vagten,
skift.
- 1. VH: Her er 1. vagthavende, skift.
- Vagten: Der en værnepligtig der gerne
vil i kontakt med dig, hvor kan han
møde dig henne?, skift.
- 1. VH: Garagepladsen, skift.
- Vagten: Det er modtaget, her er
vagten, slut.
Bliver et opkald ikke besvaret, bruges generelt
sætningen ”Intet hørt – slut”. Derved oplyses
til andre som er på nettet, at der er ledigt til
en ny samtale.

QSA – Kontrol af transmissionskvalitet
I forbindelse med forhold, der kan begrunde
mistanke om dårlige sende-modtageforhold,
kan forbindelsens kvalitet angives ved en QSAforkortelse:
QSA
QSA
QSA
QSA
QSA

5
4
3
2
1

–
–
–
–
–

Overordentligt god
God
Temmelig god
Svag
Næppe hørlig

Eksempel på anmodning på QSA:
- 2. VH: 1. VH, her er 2. VH QSA, skift.
- 1. VH: Her er 1. VH, QSA 5, skift.
- 2. VH: QSA 4, her er 2. VH, slut.
Her fortæller modtageren, hvor godt
afsenderen går igennem og afsenderen
fortæller det samme til modtageren.
Radiodisciplin
Ved radiodisciplin forstås overholdelse af alle
de givne regler.
Følgende forhold er af væsentlig betydning:
Det er ikke tilladt at
- foretage uautoriserede udsendelser
- føre private samtaler
- bruge andre end de godkendte
ekspeditionsord
- benytte eder, upassende eller
uanstændigt sprog
Automatiske signaler/meldinger
I nogle tilfælde er den melding, som man vil
videregive standardiseret, så modtageren ved
allerede, hvad afsenderen vil kommunikere
igennem. I disse tilfælde må modtageren godt
afslutte samtalen.
Automatiske signaler/meldinger er følgende:
- QSA, kontrol af transmissionskvalitet
- SKTM, rekognoscering for olie
- QRS, Måling af radioaktiv
baggrundsstråling
- Til- og framelding af køretøjer
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Tavshedspligt
I forbindelse med ens tjeneste i
Beredskabsstyrelsen kan man komme til at
arbejde med eller overhører oplysninger, som

kan være følsomt. Derfor har man til hver en
tid tavshedspligt omkring følsomme
oplysninger.

Eksempler på automatiske signaler
-

-

SKTM-melding:
KST, her er målehold 1 med en SKTM-melding, skift.
- Her er KST, klar til SKTM-melding, skift.
- Sierra, 654 213
Kilo, 1 / 3
Tango, 122341 B
Mike, intet at bemærke, skift.
- Det er modtaget, her er KST, slut.
QRS-melding:
Vagten, her er målehold 5 med en QRS-melding, skift.
- Her er vagten, klar til QRS-melding, skift.
- Quebec, 2L14
Romeo, 0,09 mSv/h
Sierra, 231115 B, skift.
Det er modtaget, her er vagten, slut.
QSA-melding:
- VAGTEN, her er KST, QSA, skift.
- Her er VAGTEN, QSA 3, skift.
- QSA 4, her er KST, slut.
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Det fonetiske alfabet

Alfa

Oscar

Bravo

Papa

Charlie

Quebec

Delta

Romeo

Echo

Sierra

Foxtrot

Tango

Golf

Uniform

Hotel

Victor

India

Whiskey

Juliet

X-ray

Kilo

Yankee

Lima

Zulu

Mike

Ægir

November

Ødis
Åse
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SINE og SINE-materiel
Beskrivelse af SIkkerhedsNEttet, opbygning, udstyr og brug. SINE er et
fælles radionetværk der er lavet for at give en bedre mulighed for
kommunikation imellem forskellige aktører på et skadested. Eksempelvis
politi, kommunalt beredskab og Beredskabsstyrelsen.
Generelt
SINE er udviklet til at mange
samarbejdspartnere kan arbejde sammen på
et skadested.
Der ud over er SINE sikret imod aflytning, da
nettet er krypteret og masternes fysiske
placering er ikke kendt. Masterne er placeret
således at der er dækning i hele Danmark.
Man kan altså stå i hver sin ende af Danmark
og kommunikere med hinanden uden
problemer. Skulle en af masterne bryde ned,
kan de andre master dække mastens område.

til hvert center. Nordjylland kan f.eks. ikke
snakke med Midtjylland på Daglig Drift.

Talegrupper
På analogradioer taler man over en frekvens,
så når man skal tale sammen skal man være
på samme frekvens.
SINE er digitalt og er mere dynamisk. Man har
derfor lavet talegrupper i stedet for frekvenser,
dvs. når man skal tale sammen går man på
samme talegruppe i stedet for samme
frekvens. Man kan på terminalen indstille,
hvilken talegruppe, man vil benytte til at
kommunikere med andre. Talegrupperne er
lagt ind under forskellige mapper i terminalen
og i hver mappe er der så et vis antal
talegrupper til rådighed.
Se længere fremme for en oversigt over
mapperne og antal talegrupper, som findes i
hver.

Øvelse (BRSB)
Til øvelsesbrug, Assistanceøvelse eller lign.
Idéen er at den skal fungere som
indsatstalegruppen i stedet for den ”skarpe”
indsatstalegruppe.

Talegruppers funktion
Daglig Drift (XX) (BRSB)
Benyttes til den ”daglige” gøre og laden. Altså
ikke øvelser eller indsatser. Der er en Daglig
Drift på hvert beredskabscenter, men er lukket

Indsats (BRSB)
Er kun til indsatser. Ved alarm stiller man over
på den indsatstalegruppe den ansvarlige
befalingsmand befaler. Dette er som
udgangspunkt Indsats 1 eller Indsats 2.
Uddannelse (BRSB)
Bruges i forbindelse med uddannelse af
værnepligtige, befalingsmænd og lignende.

Nationale (BRS)
Denne er til når der er behov for
kommunikation centrene imellem. Er i alle
terminaler i Beredskabsstyrelsen.
Terminaler
Terminalerne (radioerne) kan både
kommunikere over SINE-nettet (TMO) eller
direkte mellem terminalerne (DMO). Der er to
typer terminaler, håndholdte og mobile
terminaler. Sidstnævnte er installeret i
køretøjer, vagten og O-rummet. Terminalernes
menu er opsat efter Nokia software, så
skærmbillederne ligner denne. Terminalen
vibrerer når der er nogen, som prøver at kalde
op.
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Røgdykkersæt til terminaler
Til terminalerne findes der også røgdykkersæt,
som bruges, hvis man skal røg- eller
kemikaliedykke. Dette gør, at man ikke har
problemer med at kommunikere med andre,
når man er i et område, hvor man har meget
udstyr på. Man behøver derved heller ikke at
have terminalen fysisk i hånden.
Håndmikrofon
Hvis man tit skal bruge sin terminal, kan man
med fordel montere en håndmikrofon, som
kan sættes fast i uniformen i nærheden af
ansigtet.
TMO (Trunked Mode Operation)
Normalt benytter man TMO når man kalder op.
Kort fortalt bruger man de master, der er sat
op til signaldækning i landet. I dette ”mode”
vil det afhænge af afstand til masterne hvor

godt et signal terminalen har. Det har altså
ikke nogen indflydelse hvor tæt man står på
hinanden. Her leder terminalen efter signal fra
antennen og angiver styrken til venstre i
terminalens display.
DMO (Direct Mode Operation)
Når man er i DMO går signalet direkte mellem
terminalerne, ligesom walkie talkie’s. Her
sender terminalen bare ud og så modtager
dem der er inden for rækkevidde, her er altså
ingen garanti for andre terminaler modtager
signalet.
Opkald
For at fortage et kald, skal man trykke PTTtasten (sendetasten) ind, vent til dioden går
fra at lyse rød til grøn. Derefter er terminalen
klar til at sende.

Oversigt over Talegrupper som BRSB har adgang til

Daglig Drift

Indsats

Uddannelse

Øvelse

Nationale

Består af
1 Talegruppe

Består af
20 Talegrupper

Består af
6 Talegrupper

Består af
6 Talegrupper

Består af
20 Talegrupper

Vejledning til terminalerne
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TGR9 (Håndholdt terminal)

Antenne

Ørestykk
Højttaler
e

TændSluktast

Display

Menuvalgstaster

Højttaler

”Vælg”
taster

Numerisk
tastatur

4-vejs
navigations
tast

Mikrofon
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Nødkald

Højttaler
Til/Fra

Gruppevælger

Connector
Ingen
funktion
PTT-Tast

Genvejstast til
TMO og DMO

Volume
Op
Ned

Ladestik

Batteriskift

PTT-Tast (”Push to talk”-tast)
Ved opkald, tryk tasten ind, dioden vil lyse rød indtil der er oprettet forbindelse, og derefter lyse grøn når den er klar og
der er oprettet forbindelse til de andre terminaler.
Gruppevælger
Hvis knappen drejes bladrer man igennem talegruppen, trykkes der kort ned springes til den forrige talegruppe man har
været på. Trykkes langvarigt springes til ”Daglig Drift”.
Connector
Benyttes til ekstraudstyr f.eks. røgdykkerradio eller håndmikrofon.
Nødkald.
Må kun bruges til nødsituationer, knappen holdes nede i 3 sekunder og aktiverer alle terminaler i den talegruppe
terminalen står på og sender derefter i 30 sekunder. Dette signal er det højest prioriterede, hvilket betyder at al anden
kommunikation bliver afbrudt.
Navigationstasterne
Hvis man er ved hovedskærmen, kan tasterne bruges som genvejstaster.
Ved at trykke ned, kan man gå ind og vælge hvilken mappe af talegrupper, man vil benytte.
Ved at trykke op, vælger man hvilken talegrupper, man vil benytte i mappen.
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Låsning af taster
Der er mulighed for låsning af tasterne. Man kan enten låse fronten eller alle taster. Man kan dog aldrig låse PTT-tasten,
volumen, højttaler til/fra og nødkaldstasten.
Højtaler til/fra
Man har mulighed for at slå højtalerne til og fra. Hvis man er i nærheden af en anden terminal, som er på samme
talegruppe, kan disse godt gå ind og påvirke hinanden.
For at undgå dette kan den ene slå højtalerne fra. Man vil stadig kunne høre med på samtalen, da terminalens højtaler
nu fungerer som en telefons højtaler. Så man kan derved bare sætte højtaleren til øret og lytte med.
Lige meget om højtaleren er slå til eller fra, så vil terminalen altid vibrerer hvis nogen trykker på PTT-tasten.
Mobil terminal
Den mobile terminal fungerer på samme måde som den håndholdte, tasterne sidder bare andre steder.

Røgdykkersæt / Håndmikrofon
Røgdykkersættet består af to dele.
Den ene del er med PTT-tast og stik til connectoren på terminalen.

Den anden del er en øresnegl og stik til PTT-tasten.

Håndmikrofonen tilkobles til connectoren på terminalen.

Montering af røgdykkersæt
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Terminalen placeres i bæltet eller i en lomme.

PTT-tasten sættes fast omkring midten af bryst eller i bæltet.

Øresneglen placeres i højre øre. Sørg for at rengøre sneglen efter brug.

Ledningen kan med fordele sættes ind imellem skjorteknapperne, så den ikke sidder fast nogle steder.

Ladere til håndholdte terminaler
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TMR880I (Mobil terminal)

Displaylys

TændSluktast

4-vejs
navigationstast

Genvejstast til
TMO og DMO

Gruppevælg
er

Nødkald

Volume
Op
Ned

Menuvalgstaster

”Vælg”tast

Numerisk
tastatur
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Kemiske kampstoffer
Kemiske kampstoffer udgør en fare for redningsberedskabet i forbindelse
med terrorhandlinger. I dette ark er der en kort introduktion til de forskellige
faktorer, man skal være opmærksom på.
Generelt
Kemiske kampstoffer er stoffer specifikt
udvalgt og designet til at gøre mest mulig
skade. De er udviklet af militæret til militært
brug (krig).
For dem alle er gældende at:
- De er meget giftige stoffer.
- De angriber hud, lunger, nerver, blod
mv.
De kan udlægges:
- i dampform (gas sky).
- som væsker .
- som aerosoler (små væskedråber, der
opfører sig som en gas).
De opdeles i 2 hovedgrupper efter
virkemåde:
- Tabsgivende (dødelige).
- Inaktiverende (ikke dødelige, men
hindrer folk i at fungere normalt).
De tabsgivende opdeles yderligere i 4
undergrupper:
- Nervegasser.
- Blistergasser.
- Kvælergasser.
- Blodgifte.
Nervegasser
Laver ”rod” i nervebanerne. Muskler vil
krampe.
Behandling: Der anvendes atropin, der får
musklerne til at afslappes.
Eksempel: Saringas, VX-gas

Blistergas
Danner store væskende ”vabler” og sår på
berørte områder - interne som eksterne.
Herved trækker de også væske ud af
kroppen.
Behandling: Plejes som brandsår.
Eksempel: Sennepsgas, Livicit.
Kvælergas
Trækker væske ud på lungealveolerne,
hvorved ilt ikke kan overføres til blodet.
Førstehjælp: Frisk luft samt trinvis
førstehjælp til bevidstløse.
Som eksempel: Chlor, Phosgen
Blodgifte
Forhindrer at ilten bliver optaget i blodet ved
at binde sig til hæmoglobinet i blodet.
Fungerer stort set som CO.
Denne gas nedbryder hurtigt filtratoren i en
gasmaske, hvorfor denne skal skiftes.
Som eksempel: Cyklon B, Hydrogencyanid.
De inaktiverende gasser opdeles i 2
undergrupper
- Psykogasser.
- Tåre/kvalmegasser.
Psykogasser
Der er en række forskellige reaktioner
afhængig af gassen. De kan virke sløvende,
opstemmende (som man var fuld),
forvirrende mm.
Eksempel BZ-gas.
Tåre/kvalmegasser
Virker yderst irriterende på slimhinder,
hvorfor øjne og næse vil begynde at løbe.
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Afhængig af koncentration og gastype
varierer det fra irriterende til uudholdeligt.
Eksempel: CS-gas.
Holdbarhed i udlægningsområdet
Afhængig af tilstandsform, gastype, vind,
temperatur, overfladebeskaffenhed og
udlægningsmetode vil gassen forefindes i
området i kortere eller længere tid. (minutter
til uger)
Generelt kan siges at gasser kan være
flygtige eller varige.

-

-

Flygtige gasser udlægges som gas eller
aerosoler og vil hurtigt forsvinde fra området.
Varige gasser udlægges som væske og vil fra
denne tilstand langsom fordampe, og dermed
vil der over længere tid være en
gaskoncentration i området. Selvom vind
bærer afgasset gas væk, vil der konstant
dannes nyt, til væsken er væk.

-

Procedure:
Ved konstatering af gas, gøres følgende:
- Råb gas (advarer andre i området).

-

-

Luk øjne og hold vejret (hindrer evt.
optagelse gennem luftvejene).
Aftag hjelm og placer denne mellem
benene med åbningen nedad. (undgå
at placere den på jorden, da den her
kan blive indsølet af væskeformig gas,
åbningen nedad for at forhindre at
aerosoler daler ned i hjelmen).
Anlæg gasmaske – Behold øjne lukket
og hold stadig vejret).
Ventiler masken. (Blæs ud og ind 3
gange) Træk vejret nok ind, til at der
kommer frisk luft ind i masken, men
ikke så langt, at indeholdt gas i
masken kommer helt ned i lungerne,
blæs ud og gentag 3-4 gange. Åbn
øjnene.
Kontroller om kollegaer har brug for
hjælp til påtagning af maske eller til
førstehjælp.
Påtag røgdykkerhætte (hvis allerede
om halsen), hjelm og handsker.
Kontroller for væskeformig forurening
på indsatsdragten.
Kontroller igen om andre har brug for
hjælp.

ABC-maske
Øjeglas

Talemembraner

Udåndingsventil

Indåndingsventil
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ABC-filtrator
Dæksel

Plast net

Finfilter

Finfilter
Finfilter

Aktivt kul

Filtratoren indgår bl.a. i den personlige udrustning til
gasmasken. Den indeholder et foldet aerosolfilter og et
kulfilter.
Kulfilter
Kulfiltret består af et særligt imprægneret aktivt kul, som
absorberer dampe af alle hidtil kendte C-kampstoffer som
f.eks. blister- og nervegasser.

Plast net

Kassation
Filtratorer kasseres efter den generelle bestemmelse
herfor, hvis:
Filtratorkullene drysser ud af filtratoren
Filtratorens gevindstuds er beskadiget
Der i forbindelse med øvelse i C-øvelsesrum
konstateres, at filtratoren er uvirksom.

Beskyttelse
Filtratoren beskytter ikke mod CO, CO2 eller iltmangel,
d.v.s. ved en iltkoncentration, der er mindre end 17%.
Filtratoren yder kun begrænset beskyttelse mod
svovldioxid (SO2) og andre stærke syre gasser.

Maske med filtrator påsat.
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Skadestedets opbygning
Dette er en kort gennemgang af de udtryk der anvendes i forbindelse med
skadestedsopbygningen i en CBRN-indsats.
Generelt
Ved uheld med farlige stoffer er skadestedsopbygningen afgørende, da denne sætter
rammerne for den fremadrettede opgaveløsning.

ISL/RBR har ansvaret for den tekniske
opgaveløsning, altså den afhjælpende indsats.
ISL/RBR har ansvaret på skadestedet, altså
inden for indre afspærring. ISL/RBR kaldes
også den tekniske leder.

Skadestedsopbygningen er også en
sikkerhedsfaktor, da det er denne, der dikterer
hvor røgdykkere, kemikaliedykkere, og
mandskab uden åndedrætsværn må befinde
sig. Det er derfor vigtigt at mandskabet kender
denne opbygning og de begreber der bruges.
Her er en kort ordforklaring.

Områder

Teknisk indsats
Den indsats der er afhjælpende på skaden.
Med andre ord: Den indsats der foregår inde
ved selve ulykken. Eksempel: brandslukning,
personredning, tætning af tanke mm.
Koordinerende indsats
De funktioner der ikke foregår inde ved selve
uheldet, men som støtter op om denne. Med
andre ord: Alt det uden om. Eksempel: Tilkald
af ekstra styrker, varsling, registrering af
evakuenter, behandlingsplads (BHPL),
opsamlingssted for evakuerede (OPS) mm.
Personer/ledere
ISL/PO: Indsatsleder politi
ISL/PO har ansvaret i hele indsatsområdet.
Han er ansvarlig for den koordinerende
indsats, herunder sammenspillet imellem de
forskellige myndigheder. ISL/PO kaldes også
den koordinerende leder.
ISL/RBR: Indsatsleder
redningsberedskabet

ISOMR: Indsatsområde
Indsatsområdet indeholder skadestedet samt
et område rundt om dette. Størrelsen
afhænger af den enkelte indsats. Formålet
med indsatsområdet er at give plads til de
enheder, der ikke skal ind på skadestedet,
men som stadig er nødvendige for den
samlede opgaveløsning. Eksempel: BHPL, OSS,
kommandostade (KST) mm.
Inden for indsatsområdet, må der så vidt
muligt kun opholde sig redningspersonel, politi
og andre der har noget med selve ulykken at
gøre.
Skadested
Skadestedet er det område, hvor selve skaden
er sket. Skadestedet gøres dog lidt større end
selve skaden, så de styrker der skal indsættes
i skadestedet har plads til at placere køretøjer
og udstyr, uden at disse kommer i vejen for
opgaveløsningen.
Fareområde
Ved enhver indsats er der et område der er
farligt at opholde sig i. Dette kunne eksempel
være faldende bygningsdele såsom tagsten,
eksplosionsfare fra trykflasker, brandrøg etc.
Ved uheld med farlige stoffer vil fare området
primært være grundet indåndingsfare, enten
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pga. dampe fra en væske eller støv fra et fast
stof. Inden for fareområdet er damp/støvkoncentrationen af det farlige stof så høj,
at personer tager skade af at opholde sig her
uden åndedrætsbeskyttelse, ligesom
ubeskyttet hud vil kunne optage det farlige
stof eller angribes af eksempelvis ætsende
stoffer. Fareområdets udstrækning afhænger
af faktorer som vind (retning og styrke),
stoffet, lufttemperatur (hvor meget der
afgasses).
Indenfor fareområdet har man derfor ALTID
som minimum fuld åndedræt med
indsatspåklædning.
Fareområdet er altid inden for skadestedet, da
støttestyrkerne i indsatsområdet ikke
nødvendigvis har den rigtige beskyttelse til at
fungere i fareområdet.
Området med direkte kontakt
Området med direkte kontakt er det område,
hvor det farlige spild har bredt sig til, uagtet
om det er et flydende eller fast stof.
Det kan kræve specialbeskyttelse som fx
kemikalieindsatsdragt at befinde sig i dette
område. For at bestemme den nødvendige
grad af personlig beskyttelse konsulteres
informationssystemet for uheld med farlige
stoffer.
Af samme årsag bør området være markeret,
så ingen uforvarende kommer i kontakt med
det. Dette er dog ikke et krav.
Når først noget er kommet ind i området med
direkte kontakt, materiel eller personel, må det
ikke forlade dette område igen før det er
blevet renset. Derfor opsættes rensepunkt
inden nogen bevæger sig ind i området med
direkte kontakt.

direkte kontakt skal kunne indeholde denne
udvidelse. Omvendt skal området med direkte
kontakt være så lille som muligt, da alt
indenfor det betragtes som forurenet, hvorfor
jord mm vil skulle saneres.
Afspærringer
YA: Ydre afspærring
Den afspærring, der indkredser
indsatsområdet ud mod ”samfundet” og
opsættes for at holde civile væk fra området.
Denne oprettes af politiet.
IA: Indre afspærring
Afspærringen mellem skadested og
indsatsområde. Denne afspærring oprettes af
redningsberedskabet.
Sikkerhedsafstand
Sikkerhedsafstand er grænsen mellem
fareområde og skadested. Den bør fysisk
sættes op så hurtigt som muligt.
Sikkerhedsafstanden markerer hvornår man
skal have fuld åndedræt på og hvornår man
ikke behøver.

Mindste sikkerhedsafstande ved indsatser med
ukendt farligt stof:

Ved faste stoffer: 10 meter
Ved væsker: 50 meter
Ved gasser: 300 meter
Ved eksplosionsfare: 1000 meter
Ved personredning kan
sikkerhedsafstanden reduceres til 50 m,
såfremt følgende krav er opfyldt:
(1) der indsættes med vinden i ryggen,
(2) der bæres normal indsatsbeklædning og
fuld åndedrætsbeskyttelse,
(3) direkte kontakt med stoffet undgås,
(4) der medbringes en sikringsslange og
(5) der indsættes kun i kort tid.
-

Hvis afspærringen sættes op skal der tages
hensyn til, at spildet stadig kan brede sig indtil
der er stoppet for det, hvorfor området med
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Støtte strukturer
KST: Kommandostade
Kommandostade er det sted på skadestedet,
hvor alle oplysninger på en indsats bliver
samlet, opbevaret og videregivet til de
retmæssige personer, via diverse radioer og
telefoner. Dette er for at hjælpe indsatslederne
med at skaffe og bevare et overblik over
situationen, samt sikre at ingen vigtige
informationer går tabt. KST bruges også som
mødelokale for indsatsledelsen. KST vil typisk
blive oprettet i en kommunikationsvogn.
BHPL: Behandlingsplads
Stedet hvor alle de tilskadekomne samles og
nødbehandles, med henblik på
ambulancetransport til sygehusene. Oprettes,
når ambulancekapaciteten ikke er tilstrækkelig
i forhold til antallet af tilskadekomne.
AMBVEJ: Ambulancevej
Vejen som ambulancerne følger til og fra
indsatsområdet. Denne skal så vidt muligt
være ensrettet og så vidt det er muligt
rømmet for trafik. Ambulancevejen sikrer at
ambulancerne ikke sinkes unødigt.
Ambulancevejen går lige forbi BHPL.
OPS: Opsamlingssted for evakuenter.
Evakuenter er personer, der på en eller anden
måde er impliceret i ulykken, men ikke er
kommet slemt til skade. Disse registreres af
politiet og fjernes fra indsatsområdet.

Taktiske grundprincipper
Tilkørsel, opmarch og fremtrængning
Hvis overhovedet muligt er tilkørsel til
skadestedet, placering af køretøjer og
angrebsretning/fremtrækning med vinden i
ryggen i forhold til uheldet.
Sikkerhedsafstanden er tre gange længere i
vindretningen, ligesom mandskabet skal
bevæge sig op mod en gassky, hvilket øger
risikoen for personellet og forureningen af
dragten og dermed nedbrydningen af denne.
Placering af sikkerhedsafstand
Sikkerhedsafstanden placeres hellere for langt
væk end for tæt på. Det er meget svært at
flytte sikkerhedsafstanden længere væk, når
først denne er placeret, da køretøjer, depoter
og andet er placeret ud fra dennes placering.
Man kan til gengæld altid rykke tættere på.
Trafiklinjer
Disse linjer opsættes dels for at markere
adskillelse af hvor det forskellige personel må
gå, så kemikaliedykkere ikke pludseligt står
oveni røgdykkerne. Dels for ikke at sprede
spildet mere end højst nødvendigt inden for
fareområdet. Vær opmærksom på hvilken side
rent personel går og hvilken der er til forurenet
personel.

Opmarchområde:
Ved større ulykker oprettes der gerne et
opmarchområde, som er et område udenfor
skadestedet, hvor det fremmødte
indsatspersonel venter på at blive indsat af
indsatslederen. Denne oprettes for at undgå
trafikkaos på skadestedet.

Ud over de nævnte findes der andre
støttestrukturer.
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Udtrækning fra området med direkte
kontakt
Da det må formodes at det indsatspersonale,
der indsættes i området med direkte kontakt,
vil blive kontamineret, skal denne
kontamination fjernes igen inden
indsatspersonalet igen kan krydse
sikkerhedsafstanden. Dette gøres i enten et
rensepunkt eller et dekontamineringspunkt.
Rensepunkt for indsatspersonale
Ved rensning forstås skylning med vand og
eventuelt sæbe af forurenede
personer, indsatspersonel og materiel, mens
der ved dekontaminering forstås
en kemisk omdannelse og uskadeliggørelse af
en forurening på kemikaliedykkere
og materiel med et dekontamineringsmiddel.
Ved forurening med kemiske stoffer kræves
almindeligvis alene rensning
med vand. I de tilfælde, hvor dekontaminering
anbefales, vil rensning med
vand imidlertid fortsat have en positiv omend
nedsat effekt. Ubeskyttede personer
må ikke dekontamineres.
Placering af rensepunkt/
dekontamineringspunkt
Dette punkt placeres ideelt set på grænsen til
direkte kontakt. Indsatspersonalet kan så gå
fra direkte kontakt til rensning og komme rene
ud i fareområdet og herfra begive sig mod
sikkerhedsafstanden uden at sprede det farlige
stof.
Man kan flytte punktet længere ud mod
sikkerhedsafstanden og i enkelte tilfælde
placere dette helt ude ved afspærringen.

Alternativt kan man opstille et kar helt inde
ved grænsen til direkte kontakt, hvor en
grovrensning kan foretages. Finrensningen
sker så i rensepunktet længere ude mod
sikkerhedsafstanden. På denne måde skulle
kontaminationen mindskes mest muligt.
Rensepunkt for civile
Formålet med dette rensepunkt er hurtigst
muligt at få fjernet forureningen fra civile
personer, således at skader på disse standses
eller minimeres mest muligt. I simpleste form
er dette rensepunkt bare en HT-slange men
systemer findes både på trailere, som telte
eller som containere. Sidstnævnte med
indbyggede brusere mm.
Rensepunktet for civile placeres altid ved
sikkerhedsafstanden. Dette medfører en mulig
spredning af stoffet ved flytning af den
tilskadekomne til sikkerhedsafstanden. Det
umiddelbart farligste for personen vil dog som
hovedregel være gasserne/dampene inde i
fareområdet, hvorfor en hurtig nødflytning ud
mod sikkerhedsafstanden er afgørende og
hensynet til dette overtrumfer en evt.
begrænset udbredelse af stoffet.
Er der ingen tilskadekomne oprettes
udelukkende et rense- /
dekontamineringspunkt for indsatspersonel.
Er der tilskadekomne skal der som
udgangspunkt både oprettes et rense- /
dekontamineringspunkt for indsatsmandskab
og et separat adskilt rensepunkt for civile.
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Vind
Skadested
Indsatsområde

Indsatspåklædning

Opmarch
Indsatte styrker
Direkte kontakt
Beskyttelsesdragt / KID
Opmarch
KST

Fareområde
Minimum fuld åndedræt

AMB
BHPL

Rensepunkt

Sikkerhedsafspærring

Indre afspærring

Ydre afspærring
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Informationssystemet
Gennemgang af, hvordan informationssystemet er opbygget og hvordan vi
kan bruge det i forbindelse med et kemikalieuheld.
Generelt
Ved et kemikalieuheld er man ikke altid
bekendt med, hvilket stof man har med at
gøre. For at man kan yde den bedste indsats,
kan man indhente oplysninger omkring stoffet.
Disse oplysninger kan indhentes forskellige
steder fra. Er der sket et uheld på en fabrik,
ved de ansatte oftest, hvilket stof der er spildt.
Er stoffet under transport, er det ikke altid at
chaufføren ved hvilket stof det er. Specielt,
hvis det er flere forskellige stoffer, der
transporteres. På fragtkøretøjer forefindes altid
informationer der kan hjælpe
indsatspersonellet med, hvilket stof man står
overfor, fx transportdokumenter.
Skriftlige anvisninger
Et transportmiddel, der transportere et farlig
stof, skal have dokumenter på, hvad det er der
transporteres. Disse kaldes ADR sikkerhedskort
eller transportdokumenter. Heri kan man
blandt andet se, hvilket stof det er, hvor
meget der transporteres og hvem modtager og
afsender er.
Disse dokumenter skal befinde sig i
førerkabinen på transportmidlet.
Faresedler
En fareseddel er en etiket, der ved hjælp af et
symbol beskriver en fare. Sedlen er et kvadrat
der står på spidsen.
Faresedlerne er fastgjorte på kolli og tanke,
hvori der transporteres farligt gods.
Figur 1 viser de forskellige faresedler, som
findes.

Faretavler

Tavlerne bruges i forbindelse med transport af
væsker og stykgods. Tavlerne er orange og er
placeret foran og bag på transportmidlet.
Tavlerne kan enten have et helt orange felt,
eller være delt op i to.

Farenummer

UN-nummer

Farenummeret befinder sig i øverste felt og er
et 2- eller 3-cifret nummer der beskriver den
primære fare ved et stof vha. numrene 2-9
samt X.
Et 0 bagefter cifret betyder blot én farlig
egenskab, eksempelvis: 60 = giftigt.
Et gentaget ciffer forstærker den pågældende
fare, eksempelvis: 66 = meget giftigt.
Der kan godt være andre farer end påført,
men disse er de mest farlige egenskaber.
2 - Afgivelse af gasser på grund af tryk eller
kemisk reaktion
3 - Væskers (dampes) eller gassers
brandfarlighed eller selvopvarmende væsker
4 - Faste stoffers brandfarlighed eller
selvopvarmende faste stoffer
5 - Oxiderende (brandnærende) virkning
6 - Giftighed eller risiko for infektion
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7 - Radioaktivitet
8 - Ætsende virkning
9 - Risiko for spontan, voldsom reaktion.
Et X foran farenummeret indikerer at stoffet
reagerer farligt, hvis det kommer i berøring
med vand.
Nederste felt er UN-nummeret. UN-nummeret
er et 4-cifret nummer som fortæller præcis
hvilket stof der er tale om. UN-numrene
(United Nations numre) bruges som
opslagsinformation i både ”Førsteindsats ved
kemikalieuheld”, samt ”Indsatskort for
kemikalieuheld”.
Hvis det er stykgods, som transporteres, er det
tomme faretavlerne, der er placeret som
billedet viser. Samtidig er der på siden og
bagpå faresedler, der fortæller på hvilken
måde stoffet er farligt.

tom faretavle. På siden af tanken skal der til
gengæld, ud for hver tank, være en faretavle
for, hvilket stof der befinder sig i denne tank.
Derudover skal der være faresedler på
siden.

Hvis en tankvogn transporterer benzin og
olieprodukter med UN-nr. 1202, 1203, 1223,
1268 og 1863, kan man afmærke køretøjet
efter det farligste produkt – det laveste
flammepunkt.
Bilen herunder er læsset med benzin,
petroleum og diesel og er mærket 1203.

På tankvogne er markeringen den samme, på
faretavlen skal der dog være farenummer og
UN-nummer.

Hvis en tankvogn transporterer flere forskellige
slags væsker, skal der på enderne være en
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Det niveaudelte informationssystem
Informationssystemet har tre niveauer.
- Førsteindsats ved kemikalieuheld
- Indsatskort for kemikalieuheld
- Kemikalieberedskabsvagten

Indsatskort for kemikalieuheld
Består af 5 bind. Et index (bind 1) og samt
indsatskort for 791 stoffer.

Førsteindsats ved kemikalieuheld
Består af et bind, hvori alle kendte stoffer
findes og hvad førsteindsatsen består i.

Man kan enten søge på stoffets navn eller UNnummer.
Når man har fundet stoffet, kan man i skemaet
få en række informationer omkring stoffets
egenskaber. (Se figur 2)
Sidst i skemaet henvises der til en
indsatsgruppe. En indsatsgruppe indeholder en
samling af oplysninger til brug ved
førsteindsatsen for en gruppe af stoffer, der
besidder en række fælles farlige egenskaber.
Står der efter nummeret (på indsatsgruppen)
”ik”, betyder det, at der findes et indsatskort
på det specifikke stof.
Der er i alt 58 indsatsgrupper. Indsatsgruppe
01 er, hvis stoffets navn ikke er kendt.
I indsatsgrupperne kan man hente information
om følgende:
- Farlige egenskaber
- Personlig beskyttelse
- Indsats
Se også figur 3

Informationerne i dette opslagsværk er langt
mere detaljerede og uddybende end ved
”Førsteindsats ved kemikalieuheld”.
Indsatskortene er stofspecifikt for hvert stof og
består af to sider. Informationer man kan
trække herfra er blandt andet: farlige
egenskaber, personlig beskyttelse, indsats,
symptomer, førstehjælp, mærkning og data.
Se figur 4 for eksempel.
Kemikalieberedskabsvagten
Kemikalieberedskabsvagten er en
døgnbemandet telefonvagt der er bemandet
med kemikere fra Kemisk Beredskab. Man kan
kontakte dem for telefonisk assistance ved
kemikalieuheld, såsom reaktioner ved blanding
af stoffer,
identifikation af ukendte stoffer o.lign.
Telefonvagten kan også rykke ud, og kan her
hjælpe med prøvetagninger og assistance
direkte på indsatsstedet. Disse kemikere har
udover deres kemiske viden også en
beredskabsfaglig baggrund, hvilket vil sige at
de forstår vores hverdag og opgavesæt på et
højere niveau end andre kemikere normalt vil
kunne sætte sig ind i.
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Figur 1

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Pile:

1:
2.1:
2.2:
2.3:
3:
4.1:
4.2:
4.3:
5.1:
5.2:
6.1:
6.2:
7A,B,C:
7E:
8:
9:

Eksplosionsfarlig
Brandfarlige gasser
Ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser
Giftig gas
Brandfare (brandfarlige væsker)
Brandfare (brandfarlige faste stoffer)
Selvantændelige stoffer
Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
Oxiderende (brandnærende) stoffer
Organisk peroxider, brandfarligt
Giftige stoffer
Smittefarlige stoffer
Radioaktive stoffer
Fissile stoffer
Ætsende
Forskellige stoffer og genstande, der under transporten frembyder en fare, der ikke er omfattet af de
øvrige klasser
Denne side op; sedlen anbringes med pilespidserne opad

Side 25 af 52

Beredskabsstyrelsen Bornholm

CBRN-Hæfte
Figur 2

Figur 3
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Figur 4
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Olieforurening
Hvis der sker et olieudslip til vands, er det vigtigt hurtigt at få standset olien,
da den er meget sværere at håndtere, hvis den rammer kysten/bredden. Til
at forhindre dette, bruges der flydespærringer og absorberingsmateriale.
Flydespærringer benyttes som beskyttelse af
f.eks. kysten så man mindsker eller undgår at
ødelægge miljø og dyreliv. Dette foregår gerne
præventivt. Altså når olien er på vej fra
længere oppe af åen eller ind mod kysten, vil
man udlægge flydespærringer, for at beskytte
området.

flydespærringerne eller sætte et
bugseringsstykke på.
Et bugseringsstykke bruges til at afslutte en
flydespærring, så den kan fastgøres til et
anker eller en line, som går ind på land.
Flydespærring fastgjort til land:

Hvis olien først rammer bredden, blandes den
med sand, jord, tang osv.
Det betyder også at det kommer til at fylde
meget mere end det oprindelig gjorde.
Derfor vil man helst holde olien på vandet,
hvor det fylder knap så meget.
Principopbygning af en flydespærring
Flydespærring fastgjort til anker:

En flydespærring består af et flydelegeme,
som holder flydespærringen oven vande.
Nedenunder er der et skørt, som skal holde på
det øverste lag olie, og i bunden af den sidder
en ballast til at holde skørtet udstrakt.
Ballasten består typisk af en jernkæde.
I hver ende af flydespærringen er der
samlestykker. Disse bruges til at sammensætte

Opsætning af flydespærring
Alt efter, hvor olien er henne, er opsætningen
forskellig, dog er der to standardopsætninger,
som man tager udgangspunkt i, når
flydespærringerne lægges ud.
Udlægning i åer og lignende:
For at kun opsamle olien og ikke holde på alt
vandet der er i åen, laves der ”sildeben”, som
gør at olien opsamles i etaper.
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Hvis man bare lagde en flydespærring fra den
ene bred til den anden ville fyldespærringen
ikke skulle holde på olien men også på vandet.
Flydespærringen ville højst sandsynlig derefter
sprænge af vandets pres.
Flydespærringer udlagt som sildeben i å:

Det er vigtigt ikke at lave buen på
flydespærringen for bred, da vandet dermed
vil presse olie under flydespærringens skørt.
Flydespærringerne må ikke ligge for tæt på
hinanden, da de så igen vil komme til at holde
på for meget vand, de må dog heller ikke ligge
for langt fra hinanden, da effekten derved ikke
bliver så stor.
Flydespærring, som ikke kan modstå presset:

Flydespærringerne fastgøres med tre liner.
Derved kan man styre, hvordan den skal ligge i
vandet.

Udlægning ved kyster og lignende:
Ved kyster kan man udlægge
flydespærringerne som en lang streng, langs
med kysten, for at olien ikke kommer ind på
kysten og ligger.
Hvis der er meget strøm, kan man ligge
flydespærringerne som silde ben, blot kun på
kystsiden.
Der gælder de samme regler for, hvor bred
flydespærringen kan være, som ved
udlægning i åer.
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Har olien ramt kysten eller samlet sig ved
bredden i en å, så kan man vælge at lægge en
flydespærring udenom, for at holde på olien
og derved forhindre at den driver videre.

Strømpe med absorberingsmateriale:

Som absorberingsmateriale er der:

Absorberingsmateriel
Til at opsamle den resterende olie, som måtte
flyde forbi flydespærringerne, kan der laves
”strømper” med absorberingsmateriale. Disse
kan også bruges til at tætne mellem
flydespærring og bred, hvis dette er
nødvendig.

-

Granulat

-

Alfob
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Scanflex flydespærring

Fakta
Længde:
Opdrift:
Placering:

12 meter
Luft
CBRN, OSCON

Klargøring
For oppustning af flydespærringen åbnes luftventiler og
der trækkes jævnt fra begge ender, til den er oppustet
tilstrækkeligt. Herefter lukkes ventilerne igen.

Bugseringsstykke
Man sætter bugseringsstykket på samleskinnen.
(A)
Herefter monteres kæden fra flydespærringen
på bugseringsstykket. Karabinhagen skal i
nederste hul på bugseringsstykket. (B)
Kæden fra bugseringsstykket sættes på kæden
fra flydespærringen så den trækkes lidt op. (C)

Samling af flydespærringer
Ved samling af flydespærringerne bruges et samlestykke.
Her skal kæderne på flydespærringerne kobles sammen.
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NOFI flydespærring

Fakta
Længde:
Opdrift:
Placering:

25 meter
Faste flydelegemer
Anbragt på containere (NOFI-CON)

Samling af flydespærringer
I hver ende af flydespærringen er der koblinger, som
består af to flapper og en G-krog fæstnet til kæden, som
er i bunden af spærringen, når den er udlagt.
Ved sammenkobling monteres G-krogene, hvor efter
flapperne monteres sammen, således at koblingen bliver
tæt.
Flapperne har påmonterede øjer henholdsvis han og hun,
som passer ind i hinanden.
Flapperne lægges mod hinanden, således at øjerne går
sammen og derefter føres et tov gennem øjerne, hvorved
flapperne låses.
Tovet fæstnes med en knude.

Generelt for begge flydespærringer
-

-

For at forhindre skade på flydespærringen bør
man bruge en presenning eller lignende, som
flydespærringen kan glide hen over ved
udsætning og optagning.
Når flydespærringen flyttes skal den løftes helt
fra jorden. Den må ikke slæbes.
Flydespærringen skal rengøres i ferskvand.

Bugseringsstykke
Bugseringsstykket monteres på samme måde som
flydespærringerne samles.
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Arbejdet uden for fareområdet
I forbindelse med kemikalieuheld er der mange opgaver uden for
fareområdet, som også skal løses. De mest almindelige opgaver vil her blive
gennemgået og forklaret.
Generelt
De opgaver man kan støde på som hjælper på vagtholdet ved et kemikalieuheld er mange. Der vil
ikke være mange selvstændige til at hjælpe, da de enten er inden for fareområdet eller betjener
køretøjerne, så det er derfor vigtigt, at man som hjælper har styr på sine opgaver.
Mandskabsdepot
Depotet oprettes af HL under indsatsbefalingen. Dette er stedet, hvor man stiller sig hen, hvis man
ikke har nogen opgaver og hvor HL kan plukke folk fra. Husk at HL skal have besked inden man
stiller sig i mandskabsdepot. Dette grundet at HL måske har en opgave på hånden.
Materieldepot
Depotet udpeges af HL under hans indsatsbefaling. I dette depot lægges alt materiel som skal
bruges i løbet af indsatsen. Dette er for at undgå at der ikke ligger materiel over alt, men at det er
samlet på et eller to steder, så det er nemt at finde. Depotet vil typisk være enten ved et køretøj
eller fremskudt til sikkerhedsafstanden, hvis køretøjerne holder længere væk. For at undgå at
materiellet bliver defekt eller beskidt foldes en presenning ud, som materiellet kan lægges på. Det
er den enkle chaufførs opgave, at sørge for at holde styr på materiellet på sit køretøj, derfor er det
vigtigt at fortælle chaufføren, hvis man tager noget materiel fra det.
Opsætte afspærringer
Der skal opsættes afspærring for sikkerhedstanden og for indre afspærring. Man skal være
opmærksom på, at man er på den rigtige side at minestrimlen, når denne opsættes. Begge
afspærringers placering fastsættes af HL.
Iklædning af kemikaliedykkere
Ved iklædning er det vigtigt at hjælperen sørger for at maske og apparat sidder ordentligt på
kemikaliedykkeren. Derudover hjælper man kemikaliedykkeren i dragten, sørger for at alt hvad
kemikaliedykkeren ikke bruger lægges tilbage i tasken, finder røgdykkerapparat, røgdykkerradio
osv.
Afklædning af kemikaliedykkere
Ved afklædning, tager hjælperen gummihandsker på og eventuelt type3 dragt &
røgdykkerapparat, hvis dette skønnes nødvendig. Dernæst hjælpes kemikaliedykkeren af dragten.
Der er vigtigt at man som hjælper kun har fat i dragtens yderside og kemikaliedykkeren kun rører
indersiden. På den måde undgås det at eventuelle kemikalierester kommer på indersiden af
dragten, og derved forurener dragten og kemikaliedykkeren.
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Føring af log på kemikaliedykkere
Da kemikalieindsatsdragterne har en vis resistenstid, er det vigtigt at man ved hvad den har været
udsat for. Derved kan det vurderes, hvornår den skal kasseres. For at man kan føre kontrol over,
hvor meget den enkelte kemikalieindsatsdragt har været udsat for, føres der log over dragterne,
som er i skarp brug. Heri noteres:
- Dragtnummer
- Navn på kemikaliedykkeren
- Tider for hvornår kemikaliedykkeren er indsat og ude igen
- Hvilket stof der arbejdes med og
- Hvor stoffet har været i kontakt med dragten.
Ved hjemkomst noteres dataene i dragtjournalen, som ligger i tasken, hvor dragten har været. Det
er også logførerens opgave, at sørge for at kemikaliedykkeren trækker sig ud i ordentlig tid, så
han kan komme igennem rensepunktet.
Rensepunkt
Rensepunktet opstilles ved kanten af området med direkte kontakt, og er noget af det første som
skal opstilles, da man ikke kan sende kemikaliedykkere ind, uden at man kan være sikker på at få
dem sikkert ud igen. Oliefyret kan sættes imellem rensepunktet og pumpe, hvis det skønnes
nødvendigt.
Find og klargør materiel til brug i fareområdet
Mandskabet uden for fareområdet finder og klargør materiel til røgdykkere. Det gælder om at gøre
det så nemt for røgdykkerne og kemikaliedykkerne som muligt, derfor klargøres udstyret uden for
fareområdet. Når materiellet skal gives videre til røgdykkerne, lægges det på jorden og skubbes
med en fod ind under sikkerhedsafspærringen.
Vedligeholde luftforsyning
Hvis det skønnes, kan kemikaliedykkere iført allcover-dragt (type 1a), tilkobles flaskebatteri og
derved have to seks-liters flasker oveni den de bærer på ryggen. Batteriet bruges kun som en
tilføjelse og ikke en erstatning for at have et apparat på ryggen. Der skal helst stå en ved
batteriet, for at overvåge indholdet i flaskerne, og sørge for flaskeskift. Der skiftes flaske, når
fløjten lyder. Dette gøres ved at åbne for den fulde flaske først, og dernæst lukkes den anden.
Opsætte lys
Der kan være behov for at opsætte lys. Her kan der være tale om personligt lys, områdelys,
arbejdslys og markeringslys.
Håndtering af tilskadekomne
Førstehjælpen til de tilskadekomne kan findes i indsatskortene under det enkle stofs navn.
Egen mundering
Hvis man bliver nødt til at smide noget af ens mundering, så lægges det altid i en køjesæk, så det
ikke bliver væk undervejs i indsatsen. Man sørger også for, at ens køjesæk altid er lukket, så der
ikke falder ting ud af den. Dette er vigtigt at huske under en indsats, også selv om man har travlt.

Side 34 af 52

Beredskabsstyrelsen Bornholm

CBRN-Hæfte
Kemikalieindsatsdragt
Tekniske data:

Trellchem Super

Dragtmaterialet af Trellchem® Super er et polyamidstof belagt med Viton®/butyl
gummi udenpå og butyl gummi på indersiden.
Indvendig er der en luftslange, der giver 2 l/min. Ved at dreje på ventilen kan den give 30
l/min, hvis der eks. er behov for ekstra afkøling. Ventilationen ledes ud af dragten gennem
en overtryksventil, der åbner ved 0,5 mbar.
Anvendelsestemperatur: -40o C til +65o C. Ved lavere temperatur anvendes Trellchem
kuldebeskyttelsesdragt.
Iklædning:
1. Kontroller visuelt at dragt, støvler, handsker og ansigtsmanchet ikke har huller eller
revner. Lynlåsen skal åbnes for dette eftersyn.

Bemærk! Træk altid i lynlåsens retning og brug ikke vold!
2. Tag underbeklædning på. Hvis det er et brandfarligt stof skal dette være indsatsdragt,
da kemikalieindsatsdragten ikke beskytter mod varme.
3. Stig ind i buksebenene og støvlerne gennem den åbne lynlås.
4. Træk dragten op til taljen og træk den derefter helt op ved først at stikke højre arm,
derefter venstre arm gennem ærmet og ind i handsken. Få en hjælper til at hjælpe
med at få hånden igennem manchetten for ikke at trække denne i stykker.
5. Tag med begge hænder om lynlåsens øverste ender, løft op i dragten , gå ned i knæ
og træk hætten over hovedet.
6. Ret hætten ind så hagen sidder i hagelommen og ansigtsmanchetten ligger tæt mod
ansigtet hele vejen rundt.
7. Luk lynlåsen helt op eller få en anden til at gøre det. Vær sikker på, at lynlåsen er helt
lukket.
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8. Trykluftapparat anlægges. Beskyttelsesmasken anlægges så den slutter tæt til
ansigtsmanchetten og luftforsyningsslangen til dragten monteres. Hjelmen anlægges
og der anlægges evt. arbejdshandsker ud over gummihandskerne.
Indsats:
Når dragten indsættes føres dette i loggen. Dragtens indsatstid kan ses i resistenstabellen.
Når man er indsat i kemikalieindsatsdragt er der nogle hensyn, der skal tages mht.
arbejdets udførelse for at forlænge dragtens levetid og dermed øge sikkerheden for
indsatsmandskabet:



Undgå direkte kontakt med stoffet
Arbejdet foretages stående og gående
 Der må kun kravles i særlige tilfælde. Skal der kravles skal dragten





Vær opmærksom på skarpe kanter
Vær opmærksom på faldrisiko
Vær opmærksom på tilbagetrækningstid. Der aftales et minimumstryk for
tilbagetrækning
Husk rensning før det urene område forlades



ekstrabeskyttes på knæ m.v.

Efter brug:
Dragten rengøres i lunkent vand tilsat et rengøringsmiddel både indvendig og udvendig.
Derefter hænges dragten til tørre ved at hænge den op i støvlerne.
Resistenstabeller.
Se i resistenstabellen for holdbarheden af dragten i det konkrete stof. Dog kan de holde til
mindst en flaskes indsatstid i alle stoffer, ca. 30 min.
Vedligeholdelse
Dragten skal efter indsats vaskes i vand og sæbe og derefter afleveres på depotet, hvor
de skal trykprøves.
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Oversigt over kemikalieindsatsdragter og tilbehør på udrykningsvagten

Dragter/tilbehør

Overtrækshood

X

1A All-cover

1B Halv- cover

Kuldebesk.
Overtræk

X

X
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Opstilling af rensepunkt
Nedenunder vises det materiel som der indgår i et rensepunkt.
Sørg altid for at underlaget til karret og bruseteltet
bruges.
Alt til rensepunktet sættes op udenfor området med
direkte kontakt. Når alt udstyret er sat op, flyttes
minestrimlen til de to bagerste pontoner, altså dem der
er tættest på det rene område.

Når minestrimlen flyttes, skal man sørge for at
opsamlingskarret og slangen dertil er inde i området med
direkte kontakt.
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Oversigt over materielbehov for opstilling af et rensepunkt

Rensepunkt opstillet udenfor området med direkte kontakt.

Sikkerhedsafspærringen flyttes derefter til de bagerste
pontoner.

Minestrimmel er sat fast omkring pontonen.

Pontonen med ventilerne skal vende væk fra området
med direkte kontakt, så man kan efterfylde luft uden
kemikalieindsatsdragt.
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Vand og Børste til at rense støvler med.

Dykpumpen inde i teltet har påsat en D-slange, som er
ført over i fastankkarret.

Inde i teltet er der mulighed for at bruge en håndbruser eller dyserne, som er placeret rundt i teltet.

I bunden af teltet placeres en balje med en børste og sæbe ved siden af. Det er dermed muligt at lave en
sæbeblandning til at rense med, hvis dette er nødvendigt.
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DTG: Dato-tids-gruppe
Hvordan er en datotidsgruppe opbygget?
Datotidsgruppen er en 6-cifret talgruppe, i
hvilken de 2 første cifre angiver datoen i
måneden, de 2 næste cifre angiver timen på
døgnet og de 2 sidste cifre minutterne.
Datotidsgruppen skal efterfølges af et
zonebogstav for at angive, hvilken tidszone det
anførte klokkeslæt skal henregnes til. For
dansk normaltid er zonebogstavet A og for
Greenwich Mean Time (GMT) Z.
Eksempel: 051645 A
De enkle zonebogstaver fremkommer ved, at
jorden er inddelt i 24 zoner á 15 grader
(timezoner) gående mod øst. Alle zoner
benævnes med et bogstav i alfabetisk orden,

hvor man af hensyn til eventuel forveksling
udelader I og O (1 og 0).
Indførelse af sommertid bevirker, at man gør
brug af den tid, som er gældende i en
tidszone, som er beliggende ØST for den, man
normalt angiver ud fra. (Normaltid)
For Danmarks vedkommende, der normalt har
A-tid, er sommertid = B-tid.
Z-tid (Greenwich Mean Time) anvendes ved
rapportering til blandt andre internationale
myndigheder.
Man kan også tilføje måned og år til
datotidsgruppen, hvis der findes behov for
dette.

Eksempler:

Regional Miljøuddannelse
MILJØ
S
Observationssted/-strækning (UTMkoordinat)

1214 RB 395 387

Kystrekognoscering
K
Kode
(Stranden/v
andet)

2 / 3

T

M

Datotidsgruppe for
observationen

Evt. observeret miljøfare

171305 B

10 olieindsmurte svaner

/
/
/
/
/
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Det landmobile nukleare
måleberedskab
Som led i det landsdækkende beredskab mod følgerne af kernekraftuheld
m.v. – det nukleare beredskab – opretholder Beredskabsstyrelsen et mobilt,
døgnbemandet måleberedskab, som kan aktiveres med meget kort varsel.
Organisation
Der er i Danmark et permanent
landsdækkende måleberedskab, som består af
11 fuldautomatiske, ubemandede
målestationer samt to luftfilermålestationer.
Måledata rapporteres elektronisk døgnet rundt
til Edb-systemer ved Risø DTU og
Beredskabsstyrelsen.
Det landmobile nukleare måleberedskab kan
aktiveres af den nukleare beredskabsvagt, som
overvåger de faste målestationer, eller den
nukleare beredskabsstab/ledelse. Alarmering
af beredskabet sker fra den nukleare
beredskabsstabs organisation.
Det samlede måleberedskabs indsats
koordineres centralt. På centralt niveau rådes
der over avanceret fly- og bilbaseret
måleudstyr med særlig høj følsomhed.
Det landmobile nukleare måleberedskab består
indledningsvist af målehold ved de fem
statslige beredskabscentre og Frivilligcenter
Hedehusene. Fra hvert af beredskabscentrene
stilles der fra vagtholdene 6 målehold, ved
Bornholm dog kun 4 målehold og fra
Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter
Hedehusene 10 målehold. Yderligere målehold
kan eventuelt efterfølgende opstilles.
Beredskabet alarmeres ved, at den centrale
ledelse udsender ordre herom.
Opgaver

Det landmobile nukleare måleberedskab skal
kunne:
- Registrere ankomst af forurening på
dansk jord.
- Foretage målinger på udpegede
forberedte måleruter og målepunkter
og rapportere resultaterne med henblik
på i muligt omfang at konstatere
skypassage og/eller en forurenings
strålingsstyrke og udbredelse.
- Foretage periodevise målinger af
baggrundsstrålingen ved hvert center
mindst tre gange årligt.
Påklædning
Måleholdenes personel skal være iklædt
påklædning med glat vaskbar overflade. Her
bruges regntøj og latexhandsker. Påklædningen
skal være tætsluttende ved hals, håndled og
ankler. Andre eventuelle og større åbninger skal
tætnes. Der skal anvendes hætte.
Personel der udfører dekontaminerings opgaver
eller håndterer forurenet materiel i øvrigt skal
bære type 3 dragt og latexhandsker som
ligeledes er tætsluttende og med glat vaskbar
overflade.
Der skal generelt udvises påpasselighed med
ikke at sprede forureningen via anvendt
påklædning.
Personel skal benytte egnet og godkendt
beskyttelsesmaske. Dette vil typisk være en P3
maske.
Måleholdene
Et målehold består af én selvstændig og én
hjælper fra vagtholdet. Til hvert hold udleveres
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ét køretøj, kommunikationsmidler samt pakning
med materiel og vejledninger.
Holdene får også oplyst en
standsningsintensitet og en standsningsdosis.
Disse fortæller, hvor meget radioaktiv stråling
man må modtage.
Intensitet:
Intensitet fortæller, hvor meget stråling man
modtager lige her og nu, hvor man står.
En standsningsintensitet er til for, at man ikke
modtager for meget stråling på en gang.
Dosis:
Dosis fortæller, hvor meget stråling man har
modtaget i alt. Altså hvor meget man har
modtaget, fra den tid man startede til
tidspunktet, hvor man aflæser ens dosis.
En standsningsdosis er til for, at man ikke
modtager for meget radioaktivitet over længere
tid.
Hvert målehold foretager sig herefter følgende:
- Køretøjet klargøres.
- Fremfinder måleinstrumenter.
- Alarmværdier indstilles, for
standsningsdosis/intensitet.
- Måleholdets personel anlægger
dosismeter.
- Iklæder sig den beordrede mundering.
Når hvert målehold er tildelt sin opgave afgår
holdet hurtigst muligt fra centeret.
Under kørslen må der ikke ryges, spises eller
drikkes, da det gør, man nemmere kan optage
de radioaktive partikler.
Den forberedte målerute
Det forberedte målerutenet, som består af et
antal forud bestemte måleruter med indlagte
målepunkter, har til formål hurtigt at kunne
tilvejebringe de måleresultater, som den
centrale ledelse i en akut situation finder behov
for.

Målerutenettet er en samling af på forhånd
fastlagte ruter, aktuelle ved forskellige
vindretninger.
Hvert målepunkt er entydigt nummereret med
en 4-cifret kombination af tal og bogstaver,
f.eks. 7A01.
Den første position er et tal, der angiver i
hvilket af beredskabscentrenes ansvarsområde
ruten er placeret. Eksempelvis starter alle
BRSB’s måleruter med tallet 7.
I anden position angives med et bogstav,
hvilken af måleruterne i centrets
ansvarsområde, det drejer sig om.
De sidste to positioner er den fortløbende nummerering af målepunkterne på måleruten.
Se længere fremme for en oversigt over
måleruterne.
Når beredskabet er beordret iværksat for
angivne måleruter og -punkter gennemkøres
disse kontinuerligt indtil beredskabet beordres
stoppet.
Måleprocedure
For at opnå ensartethed og størst mulig
nøjagtighed af målinger er det vigtigt at alle
målinger udføres ensartet.
Målinger af intensitet skal derfor gennemføres
på følgende måde:
Instrumentet holdes vandret, en meter over
jorden og med displayet opad. Personen, der
foretager målingen, står helt stille. Arealet
foran instrumentet skal være åbent og uden
store emner. Omkring instrumentet bør være
et friareal med en radius på mindst 10 meter.
Der måles, som hovedregel, i 1 minut. Det
intensitetsmåleren viser efter 1 minut, noteres
i meldeblanketten.
Udfyldning af meldeblanket
Ved rapportering af måleresultater fra
beredskabets målehold benyttes standard
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meldeblanketter. Rapporteringen skal som
minimum indeholde:
- Måleholdets kaldenavn/nummer
- Målepunktets nummer eller koordinat
- Målt intensitet i sievert (Sv) og evt.
særlige forhold vedr. målepunktet
og/eller nedbør.
- Datotidsgruppe for målingen
Målinger skal rapporteres og sendes centralt.
Der skal meldes til vagten/o-rummet lige når
målingen er foretaget. Hvis dette ikke er muligt,
bør der maksimalt samles 3-4 målinger, inden
der meldes.
En standard melding til rapportering af stråling,
benævnes QRS-melding, som er et automatisk
signal/melding.
Måden den rapporteres på er følgende:
- VAGTEN, her er målehold ALFA med en
QRS-melding, skift.
- Her er VAGTEN, klar til QRS-melding,
skift.
- Quebec, 7A04
Romeo, 0,33 mSV/h
Sierra, 112257 B
Tango, græs
Zulu, intet, skift.
- Det er modtaget, her er VAGTEN, slut
Måleresultater fra Beredskabscentrene
kommunikeres, som udgangspunkt, til den
centrale ledelse via Beredskabsstyrelsens

almindelige IT og ved brug af programmet
ARGOS. ARGOS er et specielt Edb-program til
visning og bearbejdning af måleresultaterne.
Dosiskontrol
I planerne for det nukleare beredskab er der
ikke på forhånd blive fastsat en standsningsintensitet og/eller standsningsdosis for målehold,
men den centrale ledelse vil - på baggrund af
bekendtgørelsen og en konkret vurdering af
situationen - fastsætte en standsningsdosis for
indsatspersonellet.
Når et hold deres standsningsdosis, skal de
melde dette, og derefter returnere direkte til
centeret igen.
Når et hold deres standsningsintensitet, skal de
meddele dette og returnere til deres sidste
målepunkt, og overvåge målingen der.
Dosimetre
Med elektroniske dosimetre og RDS-200 kan
måleholdenes modtagne dosis direkte aflæses.
Dosimetret skal bæres foran på kroppen i en
lomme på regntøjet, således at dosimetret
beskyttes mod regn og mekaniske påvirkninger,
dog samtidig således at det ikke dækkes af
tungere udrustningsgenstande.
Hjemkomst til centret
Ved hjemkomst skal måleholdene igennem en
dekontaminerings-/renseprocedure, hvor
køretøjer, materiel og personel rengøres efter
standardiserede procedurer.
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Måleruter

Oversigt over alle måleruter i Danmark

Måleruter på Bornholm
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Arbejdet i fareområdet
Det er vigtigt, når man befinder sig i fareområdet, at man ved hvilke opgaver
man har, hvad enten det er som røgdykker eller kemikaliedykker. Hvis man
ikke har styr på dette, kan det i sidste ende koste menneskeliv.
Generelt om arbejdet i
fareområdet

Man har som minimum fuld åndedræt på i
fareområdet. Der skal altid være en
sikringsslange til stede i fareområdet, hvis der
f. eks. udbryder brand eller man har brug for
en grovrensning af personer eller
indsatspersonel.
Prioriteringen inde i fareområdet er:
- Redde personer
- Fjerne særlige farer (kan gå forud for
at redde personer, hvis
indsatspersonellets sikkerhed er i fare)
- Hindre udbredelsen
- Stoppe spildet
- Opsamle
- Omlade
- Sanere området
Inden man bevæger sig ind i fareområdet skal
man have styr på følgende:
Røgdykker:
- At røgdykkerradioen fungerer og er
afprøvet
- Hvilke opgaver man har i fareområdet,
og hvilken rækkefølge de tages i
- Ens sikringsslange fungerer og
strålebilledet er korrekt indstillet
Kemikaliedykker:
- At røgdykkerradioen fungerer og er
afprøvet
- Hvilke opgaver man har i fareområdet,
og hvilken rækkefølge de tages i
- At man er noteret i kemikalieloggen
- At der er overtryk i dragten

-

Ens sikringsslange fungerer og
strålebilledet er korrekt indstillet
At der er opstillet et rensepunkt inden
de bevæger sig ind i området med
direkte kontakt

Når man er inde i fareområdet, skal man være
opmærksom på følgende:
Røgdykker:
- Ens eget og makkerens luftindhold og
luftforbrug
- Ikke at gå i spildet eller gå oven i den
rute, som kemikaliedykkerne benytter
- At sikringsslangen ligger fremme og er
klar til brug
- Ens egen og andres sikkerhed
Kemikaliedykker:
- Er opmærksom på, ikke at beskadige
dragten
- Ikke at sætte knæet i jorden
(beskadiger dragten)
- Skarpe kanter
- Ens egen og andres sikkerhed
- Overtryk i dragten
- Ens eget og makkerens luftindhold og
luftforbrug
- Placere materieldepoter fornuftige
steder i direkte kontakt
- Melde ud, omkring situationsbilledet
- Tage højde for luft til rensning
- At sikringsslangen ligger fremme og
klar til brug
Arbejdet som røgdykker

Side 46 af 52

Beredskabsstyrelsen Bornholm

CBRN-Hæfte
Som røgdykker bevæger man sig i området
mellem sikkerhedsafspærringen og direkte
kontakt. Eksempler på opgaver er
personredning eller fjernelse af særlig fare i 1.
indsatsen, og ellers servicering af
kemikaliedykkerne.
Arbejdet som kemikaliedykker
En kemikaliedykker befinder sig inde i direkte
kontakt, og skal derfor altid være opmærksom
på, hvor meget man har været kontakt med
stoffet. Eksempler på opgaver er at stoppe og
opsamle spildet samt redning af personer der
ligger i direkte kontakt.

1. Redde personer:

Personer, kan der først gives førstehjælp til,
når de er ude af fareområdet. Derfor er det
vigtigt at indsætte hurtigt på disse.
Røgdykkerne:
Hvis der ligger personer og det er muligt at
komme til dem uden at komme i kontakt med
spildet, er det røgdykkernes opgave at
nødflytte disse personer ud. Man skal dog
være opmærksom på ikke at få
sikringsslangen ind i spildet, da dette kan
betyde, at man spreder stoffet.
Har personerne været i kontakt med spildet,
fjernes det yderste lag tøj og de skylles
nødtørftigt med sikringsslangen inden
røgdykkerne nødflytter personen.
Ligger der personer inde i spildet, venter
røgdykkerne ved direkte kontakt, til
kemikaliedykkerne har hentet personen.
Derefter fortages samme procedure, som
beskrevet ovenover.
Kemikaliedykkerne:
Hvis der ligger personer i spildet er det kun
kemikaliedykkerne som kan hente dem ud. Så
hvis man ved at der ligger personer i spildet er
det vigtigt at de hurtigt kommer i deres dragt,
ved ankomst til skadestedet.
Kemikaliedykkerne skal kun nødflytte personen
uden for direkte kontakt. Derefter tager

røgdykkerne over. Det er vigtigt, at man er
opmærksom på, ikke at skade dragten under
nødflytningen.
Kemikaliedykkerne skal sikre sig, hvis de
bevæger sig ind i et spild som er brandfarlig,
at der står et røgdykkerhold klar med en
sikringsslange.

2. Fjerne særlige farer:

Dette kan godt gå forud for redning af
personer, hvis man vurderer at
indsatspersonellet vil være i fare under dette.
Derfor bliver man nød til at fjerne disse inden
der kan foretages personredning.
At fjerne særlige farer kan bestå af flere
forskellige ting. Eksempler på særlige farer:
- Gassky fra en kondenseret gas
- Eksplosionsfare
- Risiko for brand
- Sammenstyrtninger
- Trykflasker
- Elektricitet
Røgdykkerne:
Det er som regel røgdykkerne der sørger for at
fjerne de særlige fare, inden
kemikaliedykkerne trænger ind. Dette er
selvfølgelig også afhængig af, om den særlige
fare befinder sig i eller uden for spildet.
Kemikaliedykkerne:
Kemikaliedykkerne sørger for at fjerne den
særlige fare, hvis denne findes i spildet.
Kemikaliedykkerne har altid en sikringsslange
med.
Da fjernelse af særlige fare kan indebære at
der skal flyttes på materiel, skal
kemikaliedykkerne være opmærksomme på
deres dragt.
Samtidigt med at man løser 1. og 2. prioritet,
leder røgdykkerne og kemikaliedykkerne efter
informationer omkring uheldet. Man kan lede
efter transportdokumenter, sikkerhedskort,
UN-nummer på det pågældende stof og
eventuelt andre relevante informationer.
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Røgdykkerne er i første omgang
indsatslederens øjne inde på skadestedet.

3. Hindre udbredelsen:

For at sikre sig uheldet ikke bliver større eller
breder sig til andre steder, sørger man for at
standse spildet. Dette kan gøres på flere
måder:
- Skaktafdækningsposer for at spildet
ikke skal brede sig til kloakken
- Kloakafdækningsmåtter for at spildet
ikke skal brede sig til kloakken
- Kloakbarriere for at spildet ikke skal
sprede sig til kloakken eller via andre
rør
- Sand, jord til at lave en vold rundt om
spildet
- En vandfyldt slange til at lægge rundt
om spildet
- Skum for at hindre afdampning (ved
brandfarlige væsker)
- Presenning for at hindre afdampning
- Vandtåge til at slå en gassky ned med
- Baljer/kar under hullet for at sikre sig,
at der ikke kommer mere ud på jorden
Røgdykkerne:
Røgdykkerne skal sørge for at levere det
materiel, som kemikaliedykkerne skal bruge til
at hindre udbredelsen, dette gør de fra
sikkerhedsafspærringen til direkte kontakt.
Husk, at der aldrig videregives hånd til hånd.
I nogle tilfælde kan røgdykkerne også være
med til at hjælpe kemikaliedykkerne med at
hindre udbredelse f. eks. ved at ligge en
vandfyldt slange om hele spildet, eller lave en
vold af jord eller sand.
Røgdykkerne sørger eventuelt også for at
markere direkte kontakt op med en
minestrimmel.
Røgdykkerne sikrer kemikaliedykkerne med en
sikringsslange, hvis dette findes nødvendigt.
Kemikaliedykkerne:
Kemikaliedykkerne skal finde den bedste
metode til at hindre udbredelsen. Derefter skal

de sørge for at få meldt ud til køretøjerne,
hvilket materiel de har brug for, således det
kan blive sendt ind til dem.
Det er vigtigt at tænke fremad. Det nytter ikke
noget at hindre spildet i at rende i én rist, hvis
det når at brede sig videre til den næste. Så
husk at tænke fremad. Det kan også være at
der skal bruges mere end en metode til at
hindre udbredelsen.
Kemikaliedykkerne skal hele tiden være
opmærksom på at undgå kontakt med spildet,
så vidt det er muligt.
Imens dette foregår, skal kemikaliedykkerne
også tænke over opgaveløsning til at stoppe
spildet, og så allerede nu få klargjort
materiellet af andet mandskab.

4. Stoppe spildet:

Når man har sikret sig at uheldet ikke breder
sig mere, kan man begynde at tætne hullet, så
spildet stopper med at løbe ud. Til at tætne et
hul, kan der blandt andet bruges:
- Propper og kiler i gummi eller træ
- Lækbandagesæt
- Lækslange
- Lækpude
- Universalflange
- Specielt overgangsstykke
Det kan også være at man kan stoppe spildet
alene ved at dreje på et håndtag, trykke på en
kontakt eller spænde en pakning eller møtrik
osv.
Røgdykkerne:
Røgdykkerne bringer materiellet hen til
kemikaliedykkerne. Hvis det ikke er klargjort
udefra, klargør røgdykkerne det så meget det
er muligt, så kemikaliedykkerne ikke har så
meget at lave.
Røgdykkerne sikrer kemikaliedykkerne med en
sikringsslange, hvis dette findes nødvendigt.
Kemikaliedykkerne:
Igen så er det vigtigt, at kemikaliedykkerne
ved, hvordan de vil løse opgaven, inden de
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begynder på den. De skal forsøge at undgå at komme i direkte kontakt med spildet.
Hvis det er små stykker materiel som skal klargøres, kan det være besværligt at gøre med
kemikaliedragt på. Derfor er det en fordel at bede røgdykkerne om at samle materiellet for en.
Dette kan sagtens lade sig gøre, hvis kemikaliedykkerne ikke har være i kontakt med materiellet.
I nogle tilfælde kan det være en fordel at løse en opgave over flere gange. For eksempel: Sæt en
balje under hullet og find en kile som passer. Træk tilbage og klargør kilen med spændebånd,
derefter trækkes frem og kilen spændes fast.

5. Opsamle:

Når hullet er stoppet, kan man påbegynde sin opsamling af spildet. Alt efter hvad det er for et
stof, vælger man pumpeudstyr der kan klare opgaven.
Røgdykkere:
Bringer materiel fra sikkerhedsafspærringen til direkte kontakt. Klargør eventuelt kar, pumper osv.
Røgdykkerne bibeholder sikringen af kemikaliedykkerne, hvis dette findes nødvendig.
Kemikaliedykkerne:
Når man har valgt den rigtige pumpen til opgaven skal man også huske at vælge det rigtige
sugehoved. Det er muligt der skal bruges forskellige typer.
Hvis der er afdampning fra stoffet, skal opsamlingskaret overdækkes.
I denne fase kan der dannes statisk elektricitet. Dette skal man dog kun være opmærksom på,
hvis der er tale om brandfarlige stoffer eller hvis der kan opstå en støvgaseksplosion.
Man tager altid det som ligger på jorden først og derefter det, som er tilbage i eksempelvis
tankene.
Man skal være opmærksom på, hvilke stoffer man samler i de samme opsamlingskar, da man kan
risikere at ét stof, sammenblandet med et andet stof, udvikler gasser eller danner et nyt stof.
Under opsamlingen skal man være opmærksom på, om stoffet er andre steder end på jorden.
Dette skyldes, at man gerne skal undgå at få dette på dragten, men også at man får opsamlet
dette.

6. Omlade:

Hvis der er behov for at omlade det resterende stof til en anden beholder, gøres dette først nu.
Dette kan forgå med Beredskabsstyrelsens materiel eller andre firmaers materiel. Specielt hvis det
er store mængder, som skal omlades. Ofte, så har den virksomhed, hvor uheldet kan være sket,
selv materiel til omladning.
Røgdykkerne:
Hjælper igen med at bringe materiel fra sikkerhedsafstanden til direkte kontakt og bibeholder
sikringen af kemikaliedykkerne, hvis dette vurderes nødvendigt.
Kemikaliedykkerne:
Kemikaliedykkerne betjener udstyret til at omlade med.
Her skal man igen være opmærksom på statisk elektricitet og hvilke stoffer der blandes.
Hvis der bruges udstyr fra et privat firma, er det vigtigt, at kemikaliedykkerne gør sig
bekendt med hvordan udstyret fungerer, inden de går i gang med omladningen.
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7. Sanere området:

Her rengøres området, hvis nedsivning i jord, kloakker osv. går meget hurtigt. Ellers er det normalt
den enkelte kommune, som forestår dette.
Forurenet jord fjernes, kloakker skylles efter, overflader spules rene osv.
Røgdykkerne:
Hjælper med at skylle kloakker, overflader og lignende.
Kemikaliedykkerne:
Når området skal saneres, begynder kemikaliedykkerne med at rense eget materiel. Alt efter
hvilket stof man har haft med at gøre, vurderes det, om der er behov for kun en grov rensning
eller om materiellet skal renses helt i bund på stedet. Når materiellet er renset, går
kemikaliedykkerne selv til rensning.
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Olierekognoscering
I de tilfælde, hvor en omfattende olieforurening rammer eller truer med at
ramme en dansk kyststrækning, kan Beredskabsstyrelsen vælge at udsende
hold til at rekognoscere for forureningens udbredelse og omfang. Det er
holdets opgave at rapportere tilbage til ledelsen, hvordan situationen ser ud
ved kysten/bredden, så man derefter kan planlægge den videre indsats.
Rekognosceringshold
Et rekognosceringshold består af to
værnepligtige. Disse bliver udstyret med et
terrængående køretøj og blanketter, hvorpå
deres observationer nedskrives.
Hvordan der rekognosceres
De værnepligtige får et koordinat, hvor de skal
starte deres rekognoscering, derefter enten
begive sig i den ene eller anden retning af
bredden.
Man rekognoscerer for hver kilometer. Det vil
sige at, når man har fået sit koordinat, begiver
man sig derhen og rekognoscerer området.
Når dette er gjort begiver man sig en kilometer
op ad kysten/bredden og foretager sin næste
rekognoscering der.
Kan man ikke køre hen til det punkt, hvor man
skal lave sin rekognoscering, stiller man
køretøjet og går resten af vejen. Husk, at selv
om det er et terrængående køretøj, så kan det
stadig godt sidde fast, hvis man ikke har
erfaring med at køre i løst oplag, som for
eksempel sand.
Når man har nået sit punkt, laves
rekognosceringen 500 meter til hver side af
punktet og melder så gennemsnittet af
observationerne tilbage. Dette betyder også at
man får dækket hele strækningen, da man
ikke er mere end en kilometer imellem hver
punkt. Skulle der være en passage, på f. eks.
100 m, som er særlig slem i forhold til resten,
gives der en punktmelding.
Der observeres for tre forhold:

-

Hvor meget olie der er på stranden
(på en skala fra 0-5)
- Hvor meget olie der i vandet
(på en skala fra 0-5)
- Om der er en særlig miljøfare i form af
olieindsmurte dyr
De ting man observerer nedskrives i en SKTMblanket og meldes tilbage til KST, VAGTEN
eller dem der nu måtte forestå denne
olierekognoscering. Dette gøres via SINEterminalerne.
SKTM-blanket
I blanketten skal der noteres følgende:
Sted: Stedet, hvor forureningen observeres
f.eks. 395 387.
Kode: En talkode 0-5 for graden af forurening
på stranden, samt ditto for graden af
forurening i vandet.
Tid: Anført i dato-tids-gruppe
(f.eks. 190830 A)
Miljøfare: Hvis der f.eks. er olieindsmurte fugle
Ved videregivelse af oplysningerne benævnes
bogstaverne ved deres fonetiske benævnelse.
Eksempel på SKTM-melding
”KST, her er Hold 1 med en SKTM-melding,
skift”

”Her er KST, klar til at modtage SKTM-melding,
skift”
”Sierra: 236 718…., Kilo: 0 / 3…., Tango:
080925 A…., Mike: Tre olieindsmurte sæler,
skift”

”Det er modtaget, skift”

”Her er Hold 1, slut”
SKTM-meldinger på kort
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Når de indmeldte observationer er noteret,
tegnes talkoderne på et kort. På kortet har
talkoderne deres egen farve, så man kan se,
hvor forureningen er værst eller hvor
forureningen
bevæger sig hen ad. Der tegnes
MILJØ

en streg for vand og en for land, som hver går
500 meter til hver side på kortet.
Kortene opdateres så for hver gang et hold
kommer forbi et punkt.

Regional Miljøuddannelse
Kystrekognoscering
Eksempel på en udfyldelse af SKTM-blanket:

S
Observationssted/-strækning (UTMkoordinat)

1214 RB 395 387

K
Kode
(Stranden/v
andet)

2 / 3

T

M

Datotidsgruppe for
observationen

Evt. observeret miljøfare

171305 B

10 olieindsmurte svaner

/
/
/
/

Regional
Miljøuddannelse
/
MILJØ

/Eksempel på udfyldelse af kort:
Kystrekognoscering
/
/
/
/
/
/
/
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