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Lænsning 
Generelt 

Oversvømmelse af lavtliggende områder, kældre osv. i forbindelse med sky-
brud, storm, smeltevand fra sne, samt brud på vandledninger eller kloaknet-
tet gør at man kan blive indsat til lænsning af vandet. 

Eller hvor vand af den ene eller anden årsag er til gene eller fare for indsats-
personel eller tilskadekomne i området 

Faren kan både være: drukning, afkøling og ved kloak/spildevandsledninger 
smitte og infektionsrisiko. 

Lænsning bruges også til at hjælpe politiet i diverse kriminelle sager, f. eks 
ved at tømme en sø for at lede efter spor eller effekter.  

Lænsning kan også være med det formål at beskytte miljøet, eks. Hvis en sø 
eller vandløb forurenes med gylle. 

Skader ved oversvømmelse 

Oversvømmelser kan medføre store skader, enten ved at store mængder 
vand strømmer igennem landet, og river alting med sig, eller ved at vandet 
bliver liggende og forårsager vandskader på de omkringliggende bygninger. 
Ydermere kan der ske stor skade ved det givne lands infrastruktur, for ek-
sempel at veje kan blive oversvømmet eller broer, dæmninger etc. bliver 
undermineret. Store ophobninger af vand kan også skjule særlige fare, så 
som sammenstyrtningsfare, el, gas, oplag af farlige stoffer osv. 

Sidst men bestemt ikke mindst er det betydelige sundhedsfare ved ophob-
ning af store vand mængder evt. blandes med spildevand. 

For mennesker er faren ved oversvømmelser: 

- Druknefare 

- Smittefare 

- Infektionsfare 

- Kuldepåvirkning 
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Lænsepumper 

GRINDEX-pumperne som Beredskabsstyrelsen har, er eldrevne dykpumper, 
som nedsænkes i vandet.  

Beredskabsstyrelsen har 3 størrelser af GRINDEX pumper, som alle er op-
bygget efter sammen princip. 

Pumpen består blandt andet af en stålkappe, således at pumpen kan tåle 
slag. Til fordel for andre pumper kan GRINDEX tørsuge, da den automatisk 
skifter over på luftkøling, ved behov. GRINDEX pumper kan også pumpe 
saltvand samt andet korrosivt vand.  
Dog må de ikke pumpe brand eller eksplosionsfarlige væsker. 

 

 

 

LÆNSEPUMPER MINETTE MAJOR MATADOR 

Liter pr. minut 850 2400 6000 

Løftehøjde max meter 16,5 25 46 

Max effektforbrug kW 2,2 7,6 23 

Omdrejninger pr. minut 2800 2800 2900 

Slangeafgang B A F 

Vægt kg 25 45 160 
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Opdæmning 

Opdæmning bruges typisk som forbyggende ved skybrud eller forhøjet 
vandstand. 

Det kan også bruges for at dæmme vandet op for at kunne få en stor nok 
dybde til at kunne pumpe det væk.  

Sandsække 

Det oftest anvendte middel til forstærkning eller etablering af diger og dæm-
ninger ved forhøjet vandstand og oversvømmelse er sandsække. Samtli-
ge kommuner og Beredskabscentre råder over et antal sandsække på deres 
lagre til sådanne situationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyldning: 

Sandsækken fyldes med knap 2/3 med sand eller 

jord (ca. 20 kg). 

Kun således kan man opnå at sækken bliver flad 

når den stables i vandret position. 

 

Sandsækken bindes så højt oppe som muligt (8‐

10cm fra toppen) med sækkebindere 

Stabling: 

Til stabling benyttes teknikken ”forbandt”: 

- I hvert vandret lag vendes sandsækkene,  
således at retningen skifter lag for lag (se figur på næste side) 

- På denne måde dækkes flest mulige sammenføjninger, og dette gør stab‐
lingen stabil. 

Flest mulige sække skal have topenden vendende indad i stablingen. 

Stablinger skal mindst være 60 cm tykke (=1 sæk på tværs) 

Normalt anvendes et stablehold på 2 mand til stabling af sandsækkene.  
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Sækkeforbrug og arbejdskraft: 

1 meter høj stabling  = 12 sandsække 

1 m3 stabling  = 75 sandsække (kræver 1m3 sand) 

På 1 time kan normalt fyldes = 60 sandsække (fyldehold á 3 mand)  

På 1 time kan normalt stables = 60 sandsække (stablehold á 2 mand) 

 

Til at fylde, binde og stable sandsække kræves altså et arbejdshold på 5 
mand til 60 sække i timen 

 

Bemærk endvidere ved fritstående stabling 

Stablingen skal være tykkere i bunden end foroven 

Siderne stables med en hældning på 1-7 

således at hvert nyt lag rykkes 1 cm ind (se figur) 
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Beregningsgrundlag 

Ved planlægningen af en indsats er det vigtigt at kunne beregne ma-
terialeforbruget, antallet af hjælpere og tidsforbruget for opgaven løs-
ning, de følgende beregninger er foretaget af THW i Tyskland. 

 

Vægt af sandsæk, tør:  ca. 20 kg

Vægt af sandsæk, våd:  ca. 30 kg

Volumen af sandsæk:  ca.13 liter

Antal sække pr. palle:  ca. 70 styk

Vægt pr. palle:   ca. 1,5 tons

1 tons fylder:   ca. 50 sække

Lastekapacitet, lastvogn  10 to ca. 500 sække 

Sandsække volumen   80 sække pr. m3 

Stabling af sandsække max. 10 m fra lastbil

Stabling af sandsække max. 10 m fra lastbil 

Stabling af sandsække max. 10 m fra lastbil 

80 sække pr. mand pr. time  

1 m3 pr. mand pr. time  

800 sække ved 10 mand i 1 time. 

 

For at gøre en sandsække dæmning mere vandtæt kan den med fordel fores 
med presenning. Her er det vigtigt at presenningen føres under det nederste 
lad sandsække således dette holder på presenningen. Det overskydende 
presenning skal i bundes føres ned i vandet og sikres med sandsække un-
der vand overfladen. Dette sikre at vandet ikke blot underminerer dæmnin-
gen således denne falder sammen. 
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Alternativt kan man bygge/forstærke dæmninger med paller/tømmer og pla-
der. 

 

Denne teknik kan også anvendes til bygge improviserede kar, som kan byg-
ges til at indeholde meget store mængder.  

Dette er anvendeligt hvor der ikke umiddelbart er mulighed for at bortlede 
vandet fra stedet, og / eller behov for at opsamle vandet. 

 Benyt en skråstiver af træ (som ved skråafstivning) 
 Hældning skal være ca. 45 grader 
 Plast holdes nede af f.eks. sandsække 
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Hygiejne ved lænsearbejde. 

Ved oversvømmelser er der risiko for, at kloakvand og eksempelvis regn-
vand blandes sammen. Det kan medføre en risiko for indsatspersonellet, da 
de dermed kan udsættes for de kemiske stoffer og mikroorganismer, som 
findes i kloakvandet. Dette kan medføre forgiftninger eller infektionssyg-
domme.  

Beredskabsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet nedenstående for-
holdsregler, som skal iagttages af personel, der lejlighedsvis indsættes efter 
oversvømmelser med regnvand og kloakvand. Forholdsreglerne er udarbej-
det med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.  

De samme forholdsregler skal iagttages i retableringsprocessen både i 
forbindelse med pakningen og efter hjemkomsten til beredskabs-
centret.  

Forholdsregler  

 Beskyt huden mod kontakt med vand eller slam, pga. af farens for 
kemiske stoffer eller mikroorganismer i vandet, Anvend gummihand-
sker med en længde, der passer til arbejdet, støvler og eventuelt wa-
ders eller anden beskyttelsespåklædning.  

 Ved risiko for stænk og sprøjt mod ansigtets slim-hinder (mund og 
næse) anvendes maske  

 Ved risiko for stænk og sprøjt mod ansigtets slim-hinder (øjne) an-
vendes beskyttelsesbriller. Ved nedstigning i brønde eller andre luk-
kede underjordiske rum anvendes fuld åndedrætsbeskyttelse.  

 Iagttag grundig hygiejne herunder:  

o Vask hænder før og efter toiletbesøg  

o Ryg, spis og drik kun i pauser og kun efter grundig håndvask  

o Inden spisepauser bør snavset beskyttelsespåklædning, -
udrustning og snavsede uniformsdele aflægges og hænder 
vaskes grundigt  

o Gå i bad og vask efter indsatsen. Anvendt beskyttelsespå-
klædning, -udrustning og uniform skal rengøres forsvarligt. 
Uniformsdele skal vaskes ved mindst 80 grader.  

o Bemærk, at håndsprit kun er virksomt på HELT rene og tørre 
hænder. Er hænderne beskidte eller våde, skal de vaskes 
med vand og sæbe og tørres inden de afsprittes  
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Sikkerhed og personligbeskyttelse. 

Udover det ovenfor nævnte sikkerhedsudstyr der har til formål at beskytte 
mod direkte kontakt med spildevand. Skal personlig sikkerhedsudstyr i for-
bindelse med læseopgaver bestå af passende indsatsmundering og det vil i 
praksis oftest betyde indsatsdragt, sikkerhedsfodtøj , hjelm, og arbejdshand-
sker for personel der ikke er i direkte kontakt med vandet.  

Ved håndtering af pumper i vandet er det ligeledes vigtigt at sikre sig at per-
sonellet er iklædt waders med sikkerhedsstøvler. 

El sikkerhed. 

Lænsepumpemateriel i Beredskabsstyrelsen er eldrevet. El og store mæng-
der vand medfører at der er behov for en stor disciplin i forhold til placering 
og håndtering af el-kabler osv.  

Kabelføring skal i videst mulig omfang foregå oven vande og på så tørt un-
derlag som praktisk muligt. Som minimum sikres at alle samlinger placeret 
tørt. 

Hvis der er lang kabelføring fra pumpe til tørt område kan man benytte sig af 
kabelstativer og belysnings tre ben til at fører kabler i højden. 

Ud over ovenstående forholdsregler gælder almindelig forholdsregler ved 
brug af el og i øvrigt bør almindelig sund fornuft  praktiseres.  

 


