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Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning 30. juni
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A
Udgiftsområde

B
Korrigeret
budget 2021

Ikke udmøntet
underskud (200)
Personale (400)
Materiale og aktivitetsudgifter (500)
IT, inventar og materiel
(600)
Fast ejendom (700)
Indtægter (900)
I alt

C
Forbrug pr.
31. juni 2021

D
Forventet
regnskab
2021

E
Afvigelse
(D-B)*

0

0

0

0

39.278
6.744

21.357
3.582

39.278
6.744

0
0

6.453

4.243

6.453

0

3.098
-20.923
34.650

1.550
-12.024
18.708

3.098
-20.923
34.650

0
0
0

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn.

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:
Det forventede regnskab forventes at holdes indenfor det korrigerede budget for 2021.

Bemærkninger til afvigelser:
Personale (400): Der er forbrugt 54,4%. Merforbrug forventes at kunne findes under indtægter.
Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 53,1% - ingen bemærkninger.
IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 65,8%. Merforbruget skyldes, at der er betalt
forsikring på samtlige køretøjer for hele 2021, foretaget indkøb af bil til Myndighed og
Forebyggelse samt at leasingforpligtigelser betales kvartalsvis forud. Merforbrug forventes at
kunne findes på andre udgiftsområder.
Fast ejendom (700): Der er forbrugt 50,0% - ingen bemærkninger.
Indtægter (900): Der er indtægter på 57,5% af budgetbeløbet.

Korrigerende handlinger:
Ingen korrigerende handlinger.
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Indledning
I medfør af bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 (dimensioneringsbekendtgørelsen) påhviler det kommunalbestyrelsen at fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af en udarbejdet risikoprofil.
Det kommunale redningsberedskab identificerer og analyserer lokale risici som lægges til
grund for den samlede risikoprofil og efterfølgende redningsberedskabets dimensionering.
Kommunalbestyrelsen skal fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed,
dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet.
På baggrund af aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i 2014 organiseres de danske kommuners redningsberedskaber i et antal større fællesskaber fra januar
2016.
Denne plan beskriver den risikobaserede dimensionering for Midtjysk Brand & Redning,
som er det fælles redningsberedskab for Silkeborg og Viborg kommuner.
Formål
Midtjysk Brand & Redning har følgende vision:
Midtjysk Brand & Redning skal levere en hurtig, god og kompetent service til borgere, virksomheder og øvrige kommunale institutioner, der har brug for hjælp.
I vores forebyggelses- og planlægningsstrategi tager vi medansvar for, at det er trygt og
sikkert at bo eller arbejde i Silkeborg og Viborg Kommuner - ved at være på forkant gennem nytænkning og dialog.
I relation til den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet har denne til formål at sikre, at redningsberedskabet har den kapacitet der skal til for at kunne håndtere
såvel hverdagshændelser som større ulykker og hændelser, der er mere sjældent forekommende.
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Resume
Nærværende plan lægger op til midlertidigt at videreføre den eksisterende dimensionering
af redningsberedskabet for Silkeborg og Viborg kommuner uændret.
Årsagen er, at der aktuelt pågår et arbejde med udsendelse af ny vejledning for dimensionering af de kommunale redningsberedskaber, som påregnes at indebære nye tilgange til
udarbejdelse af risikoprofil, nye metodik for udarbejdelse af plangrundlag m.m. Sideløbende hermed er der som udløber af Robusthedsanalysen 2019 nedsat en arbejdsgruppe, der
skal komme med anbefaliner til udvikling af de risikobaserede dimensionering. Disse forventes at påvirke den ny vejledning.
Når den ny vejledning er publiceret – hvilket forventes at ske i næstkommende kommunale valgperiode - vil der blive udarbejdet en ny dimensionseringsplan på grundlag af revideret metode.
Redningsberedskabet består af to indsatslederområder i hhv. Nord og Syd. Område Syd
dækker udrykningsområderne Silkeborg, Them, Fårvang og Kjellerup, mens område Nord
dækker udrykningsområderne Viborg, Karup, Stoholm, Møldrup, Ørum og Bjerringbro.
Indsatslederne deltager ved samtlige udrykningstyper, hvor det efter en vurdering ud fra
udrykningstype skønnes nødvendigt.
Hvert udrykningsområde dækkes af en brandstation. I Midtjysk Brand & Rednings samlede
slukningsområde er der to centerstationer i henholdsvis Viborg og Silkeborg, hvor der i
dagtimerne på hverdage er bemandet med fuldtidsbrandfolk, der suppleres af deltidsbrandfolk. Udenfor normal arbejdstid er stationerne bemandet med et døgnvagtsberedskab bestående af en holdleder og en beredskabsassistent – også her suppleres der op
med deltidsbrandfolk.
De øvrige otte brandstationer er omegnsstationer, der er bemandet med deltidsbrandfolk,
der døgnet rundt møder til udrykning efter aftalt vagtplanstruktur.
Alle brandstationer kan stille med en basisudrykning bestående af en autosprøjte og en
tankvogn. På de to centerstationer er der yderligere supplerings- og specialkøretøjer, herunder drejestiger, redningsvogne, bådberedskab, miljøkøretøjer og munderingskøretøj o.a.
Fra centerstationerne er der ét-minutsudrykning med fuldtidsbrandfolk (suppleret op efterfølgende af deltidsbranfolk) mens der fra omegnsstationerne er 5-minutters udrykning.
Kapaciteten fastholdes uændret for den kommende periode og vurderes beredskabsfagligt
forsvarligt og dækkende for såvel de identificerede risikoforhold som i relation til de senere
års erfaringer.
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Udrykningsområdets risikoprofil
Beliggenhed og udstrækning
Midtjysk Brand & Rednings udrykningsområde er Silkeborg og Viborg kommuner samt efter aftale med Favrskov kommune to slukningsområder, som dækkes af Midtjysk Brand &
Redning mod betaling af fast vederlag. Derudover er der indgået samarbejdsaftaler med
naboberedskaber om gensidig indsættelse af nærmeste relevante udrykningsenhed i hinandens slukningsområder (efter beredskabslovens § 12, stk. 5) samt aftaler med naboberedskaber om mellemkommunal assistance generelt (efter beredskabslovens § 18) eller
ifm. specialopgaver.
Det samlede areal for Silkeborg og Viborg kommuner udgør 2.286 km² (Silkeborg kommune, 864 km², Viborg kommune, 1.422 km²).
I Silkeborg Kommune er den længste strækning nord – syd på ca. 44 km og øst – vest på
ca. 42 km.
I Viborg Kommune er den længste strækning nord – syd på ca. 56 km og øst – vest på
ca.52 km.
Geografisk karakteristik
Udrykningsområderne er præget af store skov-/plantage- og hedeområder og flere steder
er kendetegnet ved kraftigt kuperet terræn.
Området er dækket af mange søer, åer og vandløb. Heriblandt kan nævnes Silkeborgsøerne, hvor der er stor aktivitet året rundt.
Større søer i området er: Silkeborgsøerne, Tange Sø, Tjele Langsø, Hald Sø, Nørresø,
Søndersø, Vedsø, m.fl.
På Silkeborgsørne er der året rundt tursejllads med Hjejleflåden, dog naturligt med hovedvægten lagt i sommerhalvåret.
Der er i alt 8 turbåde med en kapacitet fra 46 til 200 gæster.
Herudover er Silkeborgsøerne flittigt brugt af fritidsbrugere i motorbåde, sejlbåde, kanoer
og kajakker m.m.
Erhverv og industri
I de to kommuner er der en del blandet industri i form af traditionelle produktionsvirksomheder som fabrikation af trævarer og jernprodukter. Ligeledes er der også en del lagervirksomheder, herunder større speditørfirmaer og en række virksomheder i tekstilbranchen. Flere af disse er omfattet af bestemmelserne i Beredskabsloven (om bl.a. brandsyn
og vejledning i relation til brandforebyggelse).
Området er karakteriseret ved en erhvervsmæssig sammensætning med enkelte store og
en række små og mellemstore industrivirksomheder. Pumpekoncernen Grundfos er den
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største private virksomhed i Viborg kommune mens Danfoss udvider betragteligt i Silkeborg kommune. Den øvrige industri er primært beskæftiget indenfor jern- og metalindustrien, møbelindustrien samt it, medie- og grafisk industri.
I Kjellerup, Bjerringbro, Fårvang, Møldrup, Karup, Thorning og Knudlund findes større erhvervsområder, mens der i Virklund, Ans, Gjern, Stoholm, Ørum og Thorning/Hvam findes
mindre erhvervsområder, hvoraf flere også er omfattet af beredskabslovens bestemmelser. Disse områder er præget af servicevirksomheder og let produktion, f.eks. møbelproduktion.
Foruden de private virksomheder rummer området flere store offentlige arbejdspladser,
herunder hospitalerne i Viborg og Silkeborg, rådhusene i Viborg og Silkeborg, Vestre
Landsret og Flyvestation Karup. Desuden Karup Lufthavn, der årligt betjener over 130.000
passagerer.
Andre særlige virksomheder omfatter Forskningscenter Foulum, som er en del af Aarhus
Universitet med ca. 700 ansatte, Mønsted og Daubjerg Kalkgruber samt Apples datacenter
i Foulum, som blev taget i brug i 2020.
Der er en enkelt risikovirksomhed i området, naturgaslageret Lille Thorup, ejet af Gas
Storage Denmark (Energinet), som er placeret i den nordøstlige del af Viborg
Kommune.
Bebyggelsens karakteristik
De senere år har Silkeborg og Viborg kommuner været kendetegnet ved markant vækst i
byggeriet. Væksten har også fundet udtryk i nye byggetyper i de to kommuner.
Silkeborg Kommune
Byerne i Silkeborg kommune har traditionelt overvejende været præget af lav boligbebyggelse. I de seneste år er der imidlertid foretaget en større grad af fortætning, ligesom der
er kommet flere høje byggerier til, mest markant repræsenteret ved Papirtårnet i Silkeborg
på 70 meter.
Midtbyen rummer en stor del af byens handelsaktiviteter med gågader kendetegnet som
´Danmarks grønneste gågade´.
Bortset fra de ældre byområder og de enkelte samlede bebyggelser af almennyttigt boligbyggeri, er den generelle bebyggelse fortsat udpræget åben.
Viborg Kommune
Bebyggelsen i Viborg by er i midtbyen præget af tæt etagebyggeri med en blandet anvendelse til erhvervsformål, offentlig virksomhed og boligformål i centrum, men også ret åbent
etagebyggeri og lav, tæt bebyggelse til boligformål.
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Midtbyen rummer en stor del af byens handelscenter, den historiske bydel og boligområder. I udkanten af midtbyen er der områder med én- og to familieboliger. Desuden har
midtbyen en del ældre etagebyggeri nær byens kerne.
Uden for centrum er der ret klar adskillelse mellem områder til boligformål og erhvervsbyggeri. I områder der er udlagt til erhverv, er bebyggelsen i hovedsagen åben og lav. Der
er i midtbyen ret store frie arealer udlagt til parkeringspladser, parker og andre rekreative
formål.
Sydvestbyen, nordvest byen og østbyen er præget af tæt/lav og åben/lav bebyggelse og
boligkomplekser med etagebyggeri. I de øvrige mindre byer og i landdistrikterne er bebyggelsen fortrinsvis lav bebyggelse med mindre områder med tæt/lav bebyggelse.
Generelt om nye byggetyper
Byudvikling og væksttrenden de senere år har som anført medført nye komplekse bygninger i de to kommuner, som stiller skærpede krav til redningsberedskabet, specielt med
hensyn til den taktiske og tekniske indsats.
Hvor brandsikkerheden tidligere i høj grad bestod af passive brandsikkerhedssystemer,
som fx branddøre og brandmure sikres nye og mere komplekse bygninger i større grad af
aktive brandsikkerhedssystemer som f.eks. ABA-anlæg, sprinkleranlæg og brandventilation.
De nye bygninger er desuden ofte komplekse i deres udformning, hvilket kan give udfordringer ift. at orientere sig i bygningerne og finde de korrekte adgangsveje. Redningsarbejdet bliver som følge heraf, meget mere komplekst og der stilles derfor øgede krav til
redningsberedskabets kompetencer og tekniske udstyr.
Analyse af disse forhold er igangsat og vil blive indarbejdet i den næstkommende dimensionering baseret på ny vejledning, jf. tidligere.
Infrastruktur
Viborg er vejknudepunkt i det overordnede vejnet, præget af den nord-sydgående hovedvej 13, færdselshovedårerne A16 og A26 samt fjerntrafikvejene til Randers, Holstebro,
Skive, Herning og Århus, der alle er belastet af tung trafik.
Hovedvej A13 løber i nord/sydlig retning igennem den vestlige del af kommunen ved
Hjøllund og Thorning/Hvam. Hovedvej A26 passerer gennem den nordlige del af kommunen ved Fårvang og Ans. Af andre hovedfærdsdelsårer kan nævnes rute 52 fra Horsens
gennem Silkeborg By mod Viborg og rute 46 fra Silkeborg mod Randers.
Silkeborgmotorvejen fra Århus mod Herning er ca. 29 kilometer lang – fordelt på 25 kilometer i Silkeborg kommune og 4 kilometer i Skanderborg kommune. På Silkeborgmotorvejen kører der op imod 34.000 biler i døgnet. Til sammenligning kører der omkring 58.000
biler i døgnet på E45 ved Århus. I forbindelse med motorvejen er der etableret en tunnel
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med en længde på ca. 300 meter. Tunnelen er udfærdiget efter gældende regler for tunneler, med videoovervågning, mekanisk brandventilation m.v.
Struer/Langå jernbanen gennemløber Viborg kommune med jernbanestationer i Stoholm,
Viborg, Rødkærsbro og Bjerringbro.
I Silkeborg Kommune passerer togforbindelse fra Århus til Herning gennem Silkeborg by
med stop i Laven og Svejbæk.
I udrykningsområdet ligger Karup civile Lufthavn og Flyvestation Karup, som kan modtage
mindre- og store passager fly, militære kampfly, transportfly og helikoptere. Der er også
en mindre flyveplads ved Vedsø flyveplads tæt på Viborg, hvor sportsfly og mindre passagerfly kan lande.
I området findes der nedgravede naturgasledninger med både stålrør og rør af plast.
I Hjarbæk og ved Sundstrup er der havne, der bl.a. benyttes til fiskerierhverv og lystbåde.
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Overordnede vejstrækninger Silkorg og Viborg kommuner
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Befolkningstæthed
Det samlede indbyggerantal for de to kommuner er: 193.105 indbyggere Silkeborg kommune 96.409 indbyggere, Viborg kommune 96.696 indbyggere (2021 data - 3. kvartal).
De største byområder i udrykningsområdet er pr. 2021:












Silkeborg 48.369 indb.
Viborg 41.079 indb.
Bjerringbro 7.379 indb.
Kjellerup 5.034 indb.
Sejs-Svejbæk 4.455 indb.
Virklund 3.507 indb.
Stoholm 2.530 indb.
Them 2.514 indb.
Karup 2.193 indb.
Ans 1.902 indb.
Skals 1.784 indb.

Den resterende del af indbyggerne (72.359) fordeles i de mindre byområder, landsbyer og
de åbne landområder.
(data indsamlet fra http://www.statistikbanken.dk)
Foruden egne borgere var der i 2020 770.000 overnatninger fra turister i slukningsområdet, hvoraf mere end halvdelen lod sig indkvartere på de 12 campingpladser i området.
Symbolmål
Center for Terroranalyse – Politiets Efterretningstjeneste – har i sin vurdering af terrortruslen mod Danmark fra Marts 2021 vurderet, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig.
Dvs. at der er en erkendt trussel og at der er kapacitet, hensigt og planlægning.
Militante islamister udgør fortsat den væsentligste trussel mod Danmark, bl.a. drevet af tidligere krænkelsessager mod islam. De mest sandsynlige mål for et militant islamistisk terrorangreb i Danmark er symbolmål eller ubeskyttede civile mål, såsom et offentligt befærdet sted. Symbolmål omfatter bl.a. personer, institutioner og begivenheder, der kan opfattes som islamkrænkende.
Sekundært vurderer Center for Terroranalyse, at der eksisterer en terrortrussel fra højreekstremister mod Danmark klassificeret i niveauet generel. Det betyder i henhold til PET’s
definitioner, at der er kapacitet og/eller hensigt og mulig planlægning.
Følgende objekter kan være særlige mål for for personer, der har intentioner om at udøve
samfundsskadelige aktiviteter:
Mediehuse, kaserner, moskeer, storcentre, store koncertsteder, sportsarenaer, banegårde, butikscentre, energiselskaber vand, varme, el og tele, sygehuse, lufthavne, rådhuse,
teatre og evt. jødiske- og amerikanskejede virksomheder/tilholdssteder.
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Der er taget højde for disse områder der befinder sig i Midtjysk Brand og Rednings udrykningsområde i risikoanalysen.

Udrykningsstatistik for Midtjysk Brand & Redning
Nedenstående datagrundlag for udrykningsstatistik stammer fra Beredskabsstyrelsens statistikbank (https://statistikbank.brs.dk) og Beredskabsstyrelsens database ODIN.
Data er opgjort for perioden 2016 – 2020 i hovedkategorierne Brand, Redning, Miljø og
Andet. Kategorien ´Andet´ omfatter eksempelvis oversvømmelser, væltede træer o.lign.
Der er taget udgangspunkt i data over en 5-årig periode for at betydningen af enkelte års
eventuelle afvigelser ikke kommer til at give et misvisende billede.
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Udrykningstyper fordelt på hovedkategorier 2016-2020

Udrykninger fordelt på hovedkategorier
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Sammenlægning af de fire kategorier viser en afvigelse i forhold til tabellen ´Udrykninger i alt 2016-2020´ for
årene 2016, 2019 og 2020. For 2016 skyldes det udfordringer i samkøring af data ved etablering af Midtjysk
Brand & Redning. For 2019 og 2020 skyldes den begrænsede afvigelse udrykninger ind i nabokommuner.

I forhold til blinde/falske alarmer kan det oplyses, en stor del af disse stammer fra blinde
alarmer fra brandalarmeringsanlæg. Viborg har ca. 314 brandalarmeringsanlæg og Silkeborg har 222 brandalarmeringsanlæg.1

Udrykninger fordelt på stationer 2016-2020
Station
Viborg
Karup
Stoholm
Møldrup
Ørum

1

2016
386
35
38
30
23

2017
385
14
16
37
23

2018
425
45
23
41
43

2019
379
28
15
19
49

2020
304
30
16
17
34

Opgjort august 2021.
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Bjerringbro
Område Nord i alt
Silkeborg
Fårvang
Them
Kjellerup
Område Syd i alt

58
570
288
29
36
58
411

69
544
285
30
38
43
396

66
643
352
35
25
73
485

84
574
339
31
37
51
458

59
460
312
28
21
52
413

Data viser udrykninger i eget område. Køres der assistance fra en anden station tælles dette ikke med som
en selvstændig udrykning.

Samtidige hændelser
Det kan forekomme, at der er flere udrykninger på samme tidspunkt i samme slukningsområde. I den forbindelse bruges definitionen ”samtidig hændelse”. Køretøjer/materiel/brandpersonel og indsatsledere vil derfor ikke være disponibel til en ny hændelse, og det kan medføre, at responstiden ikke kan overholdes. Nedenstående skema viser de samtidige hændelser efter sammenlægningen til Midtjysk Brand & Redning.
Antal samtidige hændelser i perioden for indsatsleder Nord og Syd 2016 – 2020:
Nord
11
15
23
25
14
88

2016
2017
2018
2019
2020
I alt

Syd
6
5
8
13
11
43

I alt
17
20
31
38
25
131

Antal samtidige hændelser i perioden for stationer 2016 – 2020:
Stationer
Viborg
Karup
Stoholm
Møldrup
Ørum
Bjerringbro
Silkeborg
Fårvang
Them
Kjellerup
I alt

2016
5
1

2017
7

2018
11

2019
6

2020
3

3

1
1

1
3

2

12

1
14

1
1

3

1
9

10

6

I alt
32
1
1
1
0
2
12
0
1
1
51

Det opgjorte antal samtidige hændelser løses i forhold til indsatsledelse ved, at beredskabsdirektøren eller Operativ Chef kan tilkaldes 24/7 som ekstra indsatsleder. Skulle der
opstå behov for yderligere indsatslederkapacitet kan den øvrige ledelse hos Midtjysk
Brand & Redning tilkaldes samt indsatsledere på frivagt.
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Risikoidentifikation
Risikoidentifikation i udrykningsområdet
Risikoidentifikation har til formål at afdække de risici, der findes i et bestemt område.
Identifikation af risici, er sket på følgende baggrund:
 De to kommuners indberettede hændelser i "Odin" (Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem) i perioden fra 2016 til 2020.
 Brandsynsregisteret (FRIDA) for virksomheder, der er omfattet af de tekniske og
driftsmæssige forskrifter.
 Praktisk viden og erfaring, herunder kendskab der knytter sig til de enkelte objekter.
Identificerede risici
Midtjysk Brand & Redning har i forbindelse med identificeringen af risici taget udgangspunkt i hændelser udvalgt ud fra politiets 1-1-2 centralers "pickliste".
Ud fra disse er medtaget en række hændelsestyper der har dannet grundlag for tidligere
udarbejdede analyser medtaget i bilag nr. 1 og 2. I forbindelse med næstkommende revision udarbejdes der grundlæggende nyt analysemateriale.
Derudover er nedenstående risici ligeledes identificeret og medtaget i den samlede risikovurdering:















Flere større sportshaller hvor der til tider er arrangementer med mange mennesker
samlet. Fx Tinghallen, Jysk Musikteater Silkeborg, Jysk Park og Jysk Arena, Arena
Midt, Viborg Stadioncenter, Vibocold Arena, Alhede-hallerne, Stoholm kultur- og fritidscenter m.fl.
Betydelige arealer med nåletræsplantager, hede- og engområder.
Militære anlæg: Helikopter Wing Karup.
Ved Karup findes et militært pumpeanlæg med tilhørende olierørsledning (POL).
Karup Lufthavn, militær og passagerfly og Vedsø flyveplads, mindre sportsfly.
Naturgaslager Lille Thorup (risikovirksomhed).
I en betydelig del af udrykningsområdet er der distribution af naturgas, der sammen
med MR- stationer kan udgøre en risiko.
Motorvejstunnel Silkeborg.
Jævnstrømsstationen ved Foulum, hvor også Foulum førsøgcenter er placeret.
Apple datacenter ved Foulum.
Regatta på Silkeborgsøerne.
Riverboat Jazz festival.
Snapsting Viborg.

Konklusion på den samlede risikoidentifikation
En samlet konklusion på identifikation af de risici, der findes i udrykningsområdet er, at de
tidligere identifikationer af risici for de to kommuner fortsat er dækkende for såvel hændel14
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ser, der optræder jævnligt og for hændelser, der enten ikke er forekommet eller kun meget
sjældent sker.

Risikoanalyse
Analysemetoden
Til analyse af de medtagne scenarier, er anvendt den metode, der beskrives i Beredskabsstyrelsens Håndbog i risikobaseret dimensionering. Se mere om metodeanvendelse
i bilag nr.3.
Udvalgte risici og valgte scenarieanalyser
I bilagene nr. 1 og nr. 2 er de risikoanalyser, som Viborg og Silkeborg kommuner har udarbejdet i forbindelse med tidligere plan for risikobaseret dimensionering.
Scenarierne er opbygget ud fra fakta fra stedfundne hændelser og endvidere på baggrund
af fiktivt tænkte hændelser.
Konklusion af risikoanalysen
I relation til responstider er det vurderingen, at de nuværende tider på 10, 15 og 20 minutter kan fastholdes ved bevarelse af de nuværende stationsplaceringer. Med indgåelse af
aftaler med naboberedskaberne om indsættelse af nærmeste relevante enhed er der desuden de seneste år tilvejebragt vilkår for opnåelse af forbedrede responstider i yderområderne af det samlede slukningsområde.
I forhold til mandskabs- og materielkapacitet viser risikoanalysen, at hverdagshændelser
håndteres uden problemer med den nuværende indsættelse af kapaciteter. I visse tilfælde
afsendes yderligere køretøjer, typisk en ekstra tankvogn, for at nedbringe indsatstiden ved
at medbringe overlegen vandforsyning. Ved større hændelser er der tilvejebragt øget robusthed ved bedre overblik og koordinering af egne ressourcer samt derudover ved formalisering af aftaler med bl.a. naboberedskaber om gensidig assistance.
De nuværende scenarier indeholder ikke et scenarie for massetilskadekomst. Midtjysk
Brand & Redning har imidlertid med udgangspunkt i det eksisterende trusselsbillede fundet det væsentligt at implementere tiltag i form af relevant uddannelse og udstyr.
Der skal udarbejdes et analysegrundlag for klimahændelser med henblik på at skabe klarhed over Midtjysk Brand & Rednings rolle og ansvarsområde i håndteringen heraf samt i
forlængelse heraf implementere relevante tiltag.
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Serviceniveau for Midtjysk Brand & Redning
Midtjysk Brand & Redning består af 254 ansatte, heraf 159 deltidsbrandfolk og 23 frivillige.
Organisationen er beskrevet i nedenstående organisationsdiagram.
Organisationen består af følgende afdelinger:





Operativt område/Driftsområdet
Myndighed og Forebyggelse
Vagtcentral
Administration

På de to centerstationer i hhv. Silkeborg og Viborg er der værkstedsaktiviteter m.m., hvor
der udføres opgaver for især de to ejerkommuner. På stationen i Silkeborg er administration og vagtcentral placeret, mens Myndighed og Forebyggelse er placeret i Viborg.
På begge stationer er der etableret 1. minuts beredskab med 2 mand på døgnvagt (holdleder og beredskabsassistent). Da begge stationer råder over en del specialmateriel og
køretøjer, der skal betjene alle udrykningsområderne, er det centralt at dette kan afgå så
hurtigt så muligt, således at de fastsatte responstider kan overholdes.
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Serviceniveau - Forebyggende kapacitet
Overordnede målsætninger
Silkeborg og Viborg kommuner skal være trygge og sikre for alle borgere, turister og virksomheder. Derfor arbejder Midtjysk Brand & Redning blandt andet for, at der bliver færre
hændelser, som kræver beredskabets indsats. Der er en lang række negative følgevirkninger når beredskabet aktiveres, lige fra de menneskelige til infrastrukturen over på klimapåvirkningerne.
I de sidste 10 år er der gennemsnitlig 66 mennesker årligt der mister deres liv i brande i
Danmark. Virksomheder, der har haft brand, har stor risiko for at måtte lukke. Andre steder
tabes mange arbejdspladser, selvom virksomheden føres videre. Brande påvirker også de
virksomheder som er underleverandører eller modtagere til eller fra den, som er brandramt. Kort sagt er følgeskader af brand store og påvirker mange.
Nogle hændelser kan forebygges helt. Andre hændelsers omfang og deres følgevirkninger
kan reduceres med forebyggende tiltag. De alvorlige følgevirkninger og økonomiske tab,
som en hændelse kan give, betyder, at forebyggelse ikke kun er et spørgsmål om tryghed
for den enkelte borger, det er også samfundsøkonomisk fornuftigt at forebygge.
Midtjysk Brand & Redning ser forebyggelse som en integreret del af det samlede beredskab, hvor det overordnede mål inden for det forebyggende område er at sikre en kompetent, målrettet og vedvarende brandforebyggelse.
Der tænkes i den forbindelse på såvel den tekniske forebyggelse, hvor der for eksempel er
fokus på den fysiske indretning af bygninger, hvor brande og ulykker forebygges, og når
uheldet er ude, begrænses konsekvenserne ved hjælp af brandtekniske løsninger og gode
flugtveje.
Samtidig er den taktiske og mere bløde forebyggelse vigtig. Denne er primært er baseret
på undervisning, planlægning og holdningsbearbejdelse hos borgerne og medarbejdere så
sikkerheden øges.
Med vejledning og uddannelse skabes der en større tryghed og robusthed hos den enkelte
borger. Borgeren og medarbejderen kan både forebygge, at der sker en ulykke, og hjælpe
sig selv og mennesker omkring sig, når ulykken sker.
Midtjysk Brand & Rednings formål med forebyggelse er:







Udbygge dialogen med borgere, virksomheder og kommuner om både taktisk og
teknisk forebyggelse.
Gennemføre dialogbaserede brandsyn, så der ved råd og vejledning sker størst
mulig forebyggelse og faren for brande mindskes.
Bidrage til at større arrangementer kan afvikles trygt og sikkert.
Være en synlig medspiller på forebyggelsesområdet både før, under og efter en
brand.
Styrke det forebyggende arbejde i det afhjælpende beredskab og sikre, at det afhjælpende mandskab ser forebyggelse som en naturlig del af deres arbejdsområde.
Udvikle en forebyggelsesstrategi, der understøtter den nationale forebyggelsesstrategi og skal bidrage til, at det er trygt og sikkert at bo og drive virksomhed i Silkeborg og Viborg kommuner.
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Tekniske forskrifter og byggeloven
Borgerne i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde kan forvente:
 Aftaler i samarbejdsaftalen mellem Midtjysk Brand & Redning og kommunernes
bygningsmyndigheder imødekommes
 At der skabes sammenhæng mellem den afhjælpende indsats og bygningsreglements standardniveau.
Motivation
Midtjysk Brand & Redning varetager sagsbehandling i henhold til tekniske forskrifter og
rådgiver kommunerne i den brandtekniske del af byggesagsbehandlingen, hvor specialistviden er nødvendig. Det er væsentligt, at kommunerne får en professionel, faglig og rettidig sagsbehandling.
For at sikre, at ejerkommunerne kan levere den bedste service for deres borgere og virksomheder, har myndighedsafdelingen et ønske om at være den foretrukne samarbejdspartner for ejerkommuner på brandområdet ved deres byggesagsbehandling.
Bygningsreglementet har via de indsatstaktiske traditionelle forhold, lagt et standardniveau
for hvad Midtjysk Brand & Redning eks. fremad skal medbringe og hvordan køretøjet skal
konstrueres for at kunne overholde de indsatstaktiske traditionelle forhold ved bygninger.
Et eksempel herpå er der i det nye bygningsreglement sat krav om slangelængder i bygninger. De maksimale slangelængder, skal Midtjysk Brand & Redning sikre at kunne overholde på operative køretøjer, så der kan ydes en forsvarlig indsats. Et andet eksempel kan
være en brandmandselevator i høje byggerier, som brandmanden igennem uddannelse
skal kunne betjene i en afhjælpende indsats.
Det er derfor vigtigt at det afhjælpende og forebyggende har en fælles forståelse for standardniveauet i bygningsreglementet. Denne viden om standardniveauet skal viderebringes
til det operative indsatspersonale, da det er det operative personale der er den vigtige del
iht. udførelsen af den afhjælpende indsats. Så det er vigtigt at det afhjælpende og forebyggende har et godt og virksomt samarbejde der sikrer det højeste sikkerhedsniveau for
borger, virksomheder og indsatspersonale.
Brandsyn
Borgerne i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde kan forvente:
 Gennemførsel af alle lovpligtige brandsyn.
 At brandsyn udføres med rådgivning, dialog og motivation i højsædet.
 Udarbejdelse af system/metode, hvor vores udrykningsdata kan være med til at forebygge og rådgive brandsynsstederne.
Motivation
Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en
brandfarlig virksomhed. Ved
et brandsyn sker der kontrol samt gives rådgivning og information om formålet med de
brandforebyggende regler. Formålet med brandsyn er:
 At forebygge eller formindske faren for brand samt
 At medvirke til at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde
af brand
18
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Med en forestående ny brandsynsbekendtgørelse samt et nyt bygningsreglement som
sætter rammen for brandsynet, gives mulighed for drøftelse af hensigtsmæssig adfærd og
indretning, hvormed sikkerhedskulturen styrkes lokalt via virksomhedernes og institutionernes egne DKV-planer. I bilag 4 beskrives brandsyn nærmere.
Fyrværkeri
Borgerne i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde kan forvente:
 Gennemførsel af alle lovpligtige tilsyn jf. fyrværkeriloven, Salgs-, og opbevaringssteder med minimum 380 kg. NEM Fyrværkeri.
Motivation
Sikkerhedsstyrelsen forvalter lovgivningen på fyrværkeriområdet, hvor det er kommunalbestyrelsen der udsteder tilladelser til opbevaring, overdragelse, erhverves eller anvendes
af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Efter beredskabsloven § 6 c, har alle 9 ejerkommuner henlagt sine beføjelser efter lov om
fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler til den fælles beredskabskommission.
Midtjysk Brand & Redning har med beredskabets erhvervede faglige kompetencer opgaven at føre tilsyn med salget af fyrværkeri samt at kontrollere, at sikkerheden omkring produktion og opbevaring er i orden iht. fyrværkerilovgivningen.
Midtjysk Brand & Redning fører således i dagene frem til og omkring nytår tilsyn over de
salgs- og opbevaringssteder der er ansøgt i Midtjysk Brand & Rednings område.
Formålet med tilsynet er at sikre at fyrværkeri placeres, indrettes og benyttes på en sådan
måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, at
store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, samt at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
Events og arrangementer
Borgerne i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde kan forvente:


Midtjysk Brand & Redning vil medvirke til at der er fokus på trygge og sikre arrangementer, der sagsbehandles i et tæt samarbejde med arrangøren og andre myndigheder.

Motivation
Antallet af større og komplekse arrangementer med mange gæster, opfattes som stigende
i det midtjyske område. Midtjysk Brand & Redning vil bidrage proaktivt og konstruktivt til, at
alle typer af arrangementer kan afholdes på sikker vis.
Forebyggelsesstrategi
Borgerne i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde kan forvente:
 Frem mod 2024 vil Midtjysk Brand & Redning udvikle en strategi for det forebyggende arbejde.
 Frem mod 2024 skal der udarbejdes en strategi for brand- og evakueringsøvelser
for bygninger i Midtjysk Brand & Rednings område, for at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og sluknings-muligheder i tilfælde
af brand
19
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Motivation
Mange hændelser kan forebygges helt. Andre hændelsers omfang og deres følgevirkninger kan reduceres med forebyggende tiltag. De alvorlige følgevirkninger og økonomiske
tab, som en hændelse kan give, betyder, at forebyggelse ikke kun er et spørgsmål om
tryghed for den enkelte borger. Det er også samfundsøkonomisk fornuftigt at forebygge.
Tryghed, sikkerhed og reduktion i antallet af hændelser, der kræver beredskabets indsats,
har stor effekt.
Jf. §35 stk. 2 i beredskabsloven, skal kommunalbestyrelsen mindst en gang om året bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i bygninger m.v.
Dette gøres for at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige redningsog slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Strategien skal pege op mod den fremtidige forebyggelsesstrategi.
Med den nye strategi vil Midtjysk Brand & Redning give sit bidrag til, at det er trygt og sikkert at bo og drive virksomhed i Silkeborg og Viborg Kommuner
I udviklingen af strategien bruger Midtjysk Brand & Redning sin viden om lokale forhold og
sin indsigt i hændelser og risikofaktorer. Samtidig tages der udgangspunkt i den nationale
forebyggelsesstrategi og de nævnte forebyggende indsatser og den viden som kommunerne ligger inde med.
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Serviceniveau – Operationel kapacitet
Generelt
Midtjysk Brand og Redning råder over en kombineret udrykningsstyrke af deltidsansatte,
fastansatte og døgnvagter, fordelt ud på i alt 10 brandstationer. Den samlede udrykningsstyrke er primært baseret på deltidsansatte brandfolk. Dog er Silkeborg og Viborg forstærket med fastansatte i dagtimerne og med en kombineret døgnvagt, der alle har forskellige
arbejdsfunktioner i dagtimer/nattetimerne.
Midtjysk Brand og Redning er i meget høj grad selv i stand til at varetage store og komplekse hændelser ved at tilkalde assistance fra de øvrige brandstationer i det samlede
slukningsområde. Herudover vil det være opgavens størrelse, varighed og kompleksitet
der afgør, om der skal tilkaldes yderligere assistance – enten fra naboberedskaber eller fra
Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning.
I 2016 blev der indført døgnberedskab på centerstationen i Silkeborg således at første køretøj også udenfor normal arbejdstid kan afgå indenfor et minut, medmindre mandskabet
er optaget af anden opgave. Denne ordning var allerede indført i Viborg før sammenlægningen. Døgnvagtsberedskabet muliggør en hurtig og indledende opstart af opgaverne,
indtil den resterende styrke ankommer.
I forbindelse med indførelse af ordningen i Silkeborg er der anskaffet en HSE (Hurtig SlukningsEnhed) til stationen udstyret med bl.a. Cobra skæreværktøj.
Nedenstående skema viser minimumsbemanding for grupperede hændelsestyper. Udtømmende oversigt findes som bilag 9A og 9B – Udrykningssammensætning.
Opgave

Køretøjer

Bemanding.
Minimum

Brand By

•
•
•
•

ISL-vogn
Autosprøjte
Drejestige
Evt. Tankvogn

1+1+5

Brand Land

•
•
•

ISL-vogn
Autosprøjte
Tankvogn(e).

1+1+5

Redning, FUH

•
•
•
•

ISL-vogn
Redningsvogn
Autosprøjte
Evt Drejestige / Højderedning.

1+1+5

Miljø, CBRNE

•
•
•
•

ISL-vogn
Autosprøjte
Miljøkøretøj
Tankvogn

1+1+5

21

bemærkninger

August 2021

Plan for Risikobaseret Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
Reducerede opgaver:
Eksempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autosprøjte
Evt. Tankvogn
Evt. Miljøkøretøj

1+3

•

Relevant køretøj til
opgaven.
Autosprøjte
Redningsvogn
Miljøkøretøj.
Båd.

1+1

Brand-Udhus, fritliggende
Bygn.brand-Mindre brand
Container i det fri-Brand
Skraldespand i det fri-Brand
Container-Mindre brand
EL-instal.-Brand
Brand-Bil i det fri.
Brand-MC/Knallert.
Min. forurening-Mindre spild
(kendt stof)

Hurtig responsenhed –
udnyttelse af 1 + 1.
Eksempelvis:
•
•
•

•
•
•

Skraldespand i det fri-Brand
Min. forurening-Mindre spild
Min. forurening-Oliefilm på
vand

•
•
•
•

ISL kan vælge
ikke at køre
med på disse
opgaver.

Midtjysk Brand og Redning råder over en moderne og velfungerende døgnbemandet vagtcentral.
Vagtcentralen spiller en aktiv rolle i at holde overblik og er på forkant med udviklingen på
skadesstederne, for dermed at kunne støtte op omkring den operative ledelse på skadestedet, samt sikre at de nødvendige indsatskapaciteter er til rådighed, hvis de skulle blive
nødvendige.
Foruden de operative opgave løser vagtcentralen en række øvrige service- og tryghedsskabende opgaver for de to ejerkommuner.
Vagtcentralen udgør et væsentligt trygheds og sikkerhedsskabende element for borgere
og ansatte i de to kommuner, idet de altid – 24 timer i døgnet – har et sted, hvor de kan
henvende sig, hvis der opstår situationer, som de ikke selv ser sig i stand til at løse. Vagtcentralen er sikret teknisk redundans ved at Midtjysk Brand & Redning uden forsinkelse
kan forlægge den til en anden lokation.
Brandstationer
Som tidligere anført er der 10 brandstationer i Midtjysk Brand & Rednings samlede slukningsområde. Den geografiske placering af de enkelte stationer vurderes særdeles hensigtsmæssig i forhold til hurtigt at kunne yde assistance på tværs af områder.
Placeringen af stationerne er vist på nedenstående kort.
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Teknisk ledelse af indsatsen
Generelt: Der er indsatsledervagt i begge kommuner med base i henholdsvis Nord og Syd.

Indsatsledervagten i hvert område er bemandet med 4 i indsatsledere i en fast vagtordning. Indsatslederne skal afgå hurtigst muligt fra deres opholdsted, således det tilstræbes
at de ankommer før mandskabsstyrker - dog ikke senere end tilkaldte assisterende styrker.
23
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Den vagthavende indsatsleder har mulighed for at tilkalde den anden indsatsleder, hvor
han skønner det nødvendigt, enten i de tilfælde hvor der forekommer samtidige hændelser, eller hvor situationen kræver tilstedeværelse af supplerende ledelsesressourcer til
skadestedsledelse/ledelsesstøtte eller som operationschef på vagtcentralen. Ligeledes vil
der være mulighed for at tilkalde beredskabsdirektør, operativ chef eller vagtfrie indsatsledere.
Indsatslederens opgaver, herunder samarbejdet med andre beredskabsaktører, er beskrevet i Retningslinjer for Indsatsledelse, der er gældende for alle opgaver hvor enheder
fra Midtjysk Brand & Redning er indsat.
Ud fra de to centralt placerede indsatsledervagter, vil det kun i meget få tilfælde være
holdlederen som står med førsteindsatsen. Den uddannelse holdlederne har gennemgået
sætter dem i stand til, at kunne indsætte deres mandskab og overdrage indsatsen til indsatslederen ved dennes ankomst.
Responstiderne er lavet i ODIN GIS system, men da en indsatslederbil har en hurtigere
gennemsnitsfart end autosprøjte og tankvogn er kortmaterialet kun retningsvisende for
Indsatslederens responstider. Se bilag 8. Indsatsleder skal i sit primær område møde indenfor de angivne responstider (10 – 15 – 20 min).

Tilkaldelse af assistance
Det påhviler indsatslederen at foretage en situationsbedømmelse og herunder beslutte i
hvilket omfang, der skal tilkaldes assistance. Hvis indsatslederen ikke er nået frem, foretages situationsbedømmelsen af holdlederen. Assistance skal rekvireres straks efter et behov erkendes. Assistancen skal tilkaldes fra det beredskab eller den entreprenør, der hurtigst kan møde på skadestedet med den efterspurgte ressource.
Stationsoversigt: Mandskab og køretøjer
Oversigten er et øjebliksbillede af de ressourcer, der er tilgængelige. Især indenfor mandskabsstyrken kan tallene variere fra måned til måned. Der tilstræbes en minimumsbemanding på stationerne, således der er en tilstrækkelig vagtdækning, der ikke overbelaster stationens vagthold. Dette sikres igennem en tæt dialog med stationens tillidsrepræsentant,
områdeleder og den øvrige ledelse.
Stationer
Viborg

Køretøjer

indsatsleder Holdleder

2 Autosprøjter
2 Tankvogne
1 Drejestige (30m).
1 Redningsvogn
1 Miljøvogn / redningsvogn Tung
1 Redningsbåd
1 Reserve Autosprøjte
1 Reserve Tankvogn
1 Autohjælps køretøj
24
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Brandfolk
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Karup

Stolholm

1 Autosprøjte
1 Tankvogn
1 service køretøj
1 Autosprøjte
1 Tankvogn
1 Service køretøj

3

10

2

12

Møldrup

1 Autosprøjte
1 Tankvogn

3

8

Ørum

1 Autosprøjte
1 Tankvogn
1 Service køretøj

3

16

1 Autosprøjte
1 Tankvogn
1 Service køretøj

4

10

9

28

3

8

Bjerringbro

Silkeborg

Them

2 Autosprøjter
2 Tankvogne
1 Drejestige (30m).
1 HurtigResponsEnhed (HSE).
1 Redningsvogn
1 Miljøvogn
2 Redningsbåd
1 Autohjælps Køretøj
1 Autosprøjte
1 Tankvogn

4+1

Fårvang

1 Autosprøjte
1 Tankvogn

3

9

Kjellerup

1 Autosprøjte
1 Tankvogn
1 Service køretøj

4

12

Det bemærkes, at enkelte fuldtidsansatte brandfolk udenfor normal arbejdstid desuden er ansat som deltidsansat i deres
lokalområde. I disse tilfælde figurerer vedkommende kun som fuldtidsansat i opgørelsen.
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Responstider
Beregningsmodel 1 anvender 80% fremkommelighed med følgende hastigheder:
 Motorvej : 96 km/timen
Hovedvej : 80 km/timen
Byvej : 64 km/timen

Responstiderne:
Orange område indenfor 10 min
Gråt område indenfor 15 min
Blåt område indenfor 20 min

1 min. udrykning fra Viborg og Silkeborg stationer. 5 min. udrykning fra de resterende stationer
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Beregningsmodel 2 anvender 80% fremkommelighed med følgende hastigheder:
 Motorvej : 96 km/timen
Hovedvej : 80 km/timen
Byvej : 64 km/timen

Responstiderne:
Orange område indenfor 10 min
Gråt område indenfor 15 min
Blåt område indenfor 20 min

5 min. udrykning fra alle stationer
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Responstid for indsats pr. 1/1-2022
Responstiden måles for det først ankomne slukningskøretøj (ikke ISL).
 De orange områder indenfor 10 min
 De grå områder indenfor 15 min
 De blå områder indenfor 20 min.*
*I enkelte områder i den vestlige-, sydvestlige-, nordøstlige- og sydøstlige del af kommunen, kan der forekomme responstider på max 20 min. Disse områder er primært skovområder, korte vejstrækninger og enkeltbeboelser. At der er 1. minuts udrykning fra Silkeborg
og Viborg afstedkommer en optimal dækning, især hvad angår specialmateriel såsom frigørelse og drejestigeindsats, samt suppering af omegnsstationerne ved manglende bemanding og supplering ved større hændelser.

Slukningsaftaler med naboberedskaber
I dele af slukningsområdet, er afstandene til nabokommunernes beredskabsstationer kortere end afstanden fra egne stationer. Derfor er der indgået aftale med de relevante nabokommuner om assistance fra disse nærmere beliggende brandstationer.
Ligeledes er der indgået aftale om vederlagsfri assistance over kommunegrænserne. Dels
generelle aftaler om assistance, men derudover også om aftaler om særydelser, som eks.
bådberedskab.
Der foreligger aktuelt følgende aftaler:
Aftale om:

Beredskab / Brandstation

Bemærkninger

Gensidig indsættelse af nærmeste enhed – Beredskabsloven § 12, stk. 5

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Nordvestjyllands Brandvæsen

Udrykningsområdet er de
to beredskabers områder
grænsende op mod hinanden

Gensidig indsættelse af nærmeste enhed – Beredskabsloven § 12, stk. 5

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Brand & Redning MidtVest

Udrykningsområdet er de
to beredskabers områder
grænsende op mod hinanden

Gensidig indsættelse af nærmeste enhed – Beredskabsloven § 12, stk. 5

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Beredskab &
Sikkerhed

Udrykningsområdet er de
to beredskabers områder
grænsende op mod hinanden

Gensidig indsættelse af nærmeste enhed – Beredskabsloven § 12, stk. 5

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Nordjyllands
Beredskab

Udrykningsområdet er de
to beredskabers områder
grænsende op mod hin-

28

August 2021

Plan for Risikobaseret Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
anden
Gensidig indsættelse af nærmeste enhed – Beredskabsloven § 12, stk. 5

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Østjyllands
Brandvæsen

Udrykningsområdet er de
to beredskabers områder
grænsende op mod hinanden

Gensidig indsættelse af nærmeste enhed – Beredskabsloven § 12, stk. 5

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Sydøstjyllands
Brandvæsen

Aftale om gensidig assistance
ifm. varetagelsen af beredskabsopgaver – Beredskabsloven § 18

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Nordvestjyllands Brandvæsen

Udrykningsområdet er de
to beredskabers områder
grænsende op mod hinanden
Dækningsområdet er
hvert af de to beredskabers udrykningsområde

Aftale om gensidig assistance
ifm. varetagelsen af beredskabsopgaver – Beredskabsloven § 18

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Brand & Redning MidtVest

Dækningsområdet er
hvert af de to beredskabers udrykningsområde

Aftale om gensidig assistance
ifm. varetagelsen af beredskabsopgaver – Beredskabsloven § 18

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Beredskab &
Sikkerhed

Dækningsområdet er
hvert af de to beredskabers udrykningsområde

Aftale om gensidig assistance
ifm. varetagelsen af beredskabsopgaver – Beredskabsloven § 18

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Nordjyllands
Beredskab

Dækningsområdet er
hvert af de to beredskabers udrykningsområde

Aftale om gensidig assistance
ifm. varetagelsen af beredskabsopgaver – Beredskabsloven § 18

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Østjyllands
Brandvæsen

Dækningsområdet er
hvert af de to beredskabers udrykningsområde

Aftale om gensidig assistance
ifm. varetagelsen af beredskabsopgaver – Beredskabsloven § 18

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Sydøstjyllands
Brandvæsen

Dækningsområdet er
hvert af de to beredskabers udrykningsområde

Aftale om slukningstog ind i
området Vest for Ulstrup og
ved Fårvang

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Beredskab &
Sikkerhed

Dækningsområdet nærmere geografisk afgrænset. Ydelse omfattet af
årlig betaling.

Aftale om bådberedskab ind i
Brand & Redning MidtVests
område

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Brand & Redning MidtVest

Dækningsområde ved
Bøllingsø, Engesvang

Aftale om udrykningsenhed
ind i Brand & Redning MidtVests område

Aftale indgået mellem Midtjysk
Brand & Redning og Brand &
Redning MidtVest

Levering af udrykningsstøtte ved hændelser hos Air Liquide,
Pårup
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I bilag er der medtaget eksempler på ovenstående aftaletyper. Bilag 5 vedrører aftale om
indsættelse af nærmeste slukningsenhed. Bilag 6 vedrører aftale om specialberedskab
(bådberedskab) ind i nabokommune. Endeligt vedrører bilag 7 eksempel på aftale om
gensidig verlagsfri assistance.
Udrykningens sammensætning og bemanding
Midtjysk Brand & Redning har med udgangspunkt i politiets 1-1-2 pick-liste udarbejdet en
oversigt over udrykningssammensætning med køretøjer og mandskab. Oversigten findes
som i bilag 9A og 9B - Udrykningssammensætning for hhv. centerstation og omegnsstation.
Instruksen er dynamisk og kan tilrettes såfremt risikobillede eller andre relevante forhold
ændrer sig.
Det frivillige beredskab
Midtjysk Brand & Redning har indgået kontrakt med frivillige om et frivilligt beredskab, der kan benyttes til at løse opgaver i hele udrykningsområdet.
Hovedopgaverne er:
Enhed

Materiel

Bemærkninger

Indkvarterings- og forplejningstjeneste

Køkkentrailer (under opbygning)
Relevante køretøjer stillet til
rådighed af MJBR

Kan rekvireres til alle forplejningsopgaver ved indsatsmæssige opgaver.

Samarittervagt

Genoplivningsudstyr og bårer
Relevante køretøjer stillet til
rådighed af MJBR

Motorløb og
sportsstævner

Borgerrettet kursusvirksomhed

Kurset Robust Borger

Håndtering af større og komplekse hændelser
Til at prioritere og håndtere større og/eller komplekse hændelser, der evt. går på tværs af
kommunegrænser, kan der situationsbestemt etableres en kommandostation (KSN).
Såfremt Midt- og Vestjyllands Politi etablerer "Den lokale Beredskabsstab" på politigården
i Holstebro, vil Midtjysk Brand & Redning kunne sende en forbindelsesofficer hertil.
Assistancemuligheder
Basisberedskabet Midtjysk Brand & Redning er dimensioneret til at kunne klare typisk forekommende opgaver evt. suppleret med hjælp fra nabostationer og/eller overbygningsbygningsberedskabet.
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Special-/supplerende beredskaber, herunder Beredskabsstyrelsen, vil kunne assistere
med særligt materiel og mandskab til brand-, rednings- og CBRN hændelser (kemiske,
biologisk-, radioaktive og nukleare hændelser) samt til større ressourcekrævende hændelser og hændelser der kræver særligt udviklet materiel.
Assistance til brandhændelser som fx:
Større gård- virksomhedsbrande.






Vandforsyning
Fyldning af trykluftflasker
Lys
Mandskab
Nødstrømsforsyning

Naturbrande.





Vandforsyning – herunder stor pumpekapacitet
Fyldning af trykluftflasker
Mandskab – vandforsyning / slangegrupper
Terrængående vandforsynings- og slukningsmateriel

Assistance til redning opgaver fx:
Højderedning
 Rebredning over 30 meter
Sammenstyrtninger & større ulykker.





Mandskab med afstivningsmateriel
Eftersøgning
Behandlingsplads
Nødstrømsforsyning

Naturhændelser.


Nødstrømsforsyning

Assistance til CBRN- hændelser fx:
Miljø:








Indsats i kemikaliedragter
Renseplads for personer
Sporing af giftige luftarter
Gnistfrit udstyr
Mandskab
Rensning af materiel
Udtagning af prøver
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Aftaler med nabokommuner
I enkelte dele af slukningsområdet, foretager Midtjysk Brand & Rednings slukning i andre
kommuner, jf. ovenfor. Derfor er der truffet aftale med de relevante nabokommuner om
slukning af brande i disse områder.
Møde- og alarmeringsplaner
Der er udarbejdet møde- og alarmeringsplan for Naturgaslageret Lille Thorup. Der er på
nuværende tidspunkt ikke yderligere møde- og alarmeringsplaner i Midtjysk Brand & Rednings område.
Store og komplekse hændelser
Ved store og komplekse hændelser kan Midtjysk Brand og Redning fra de 10 brandstationer tilkalde 12 udrykningsenheder med relevant special materiel og mandskab. Ved længerevarende indsatser vil der ligeledes være mulighed for at indkalde afløsning af ikke
vagtsat personel.
Special-/supplerende beredskaber tilkaldes i situationer, hvor vi skal have yderlig ressourecer og afløsning, således at vi samtidig kan opretholde et sikkert beredskab for andre
hændelser, der måtte indtræffe i udrykningsområderne under længerevarende indsats og
afløsning af vores eget mandskab.
Se bilag 10 for risikoanalyser af store og komplekse hændelser.
Vandforsyning til brandslukning, herunder brandhaner
Beredskabets erfaring med brug af brandhaner som primær vandforsyning viser at dette forekommer meget sjældent. I langt de fleste tilfælde benyttes flere tankvogne som kører i
pendulfart mellem skadestedet og en strategisk udvalgt brandhane, som kan leverer minimum 800 – 1000 l/min.
Ved større brande sendes der flere tankvogne fra hovedstationerne og derved opnås der
en kontinuitet i vandforsyning. En stor tankvogn (15.000 l) placeres som vand reservoir på
skadestedet og efterfølgende levere basis tankvognene (8.000 l) vand til denne.
Der er placeret slangemateriel og mobil pumpe centralt på station Silkeborg som kan sendes ud til større brande hvor en vedvarende vandforsyning fra åbenvandsted er påkrævet.
Midtjysk Brand og redning råder over følgende køretøjer der fremfører vand
Mobil vandforsyning, Område Nord
Station Viborg:





1 Autosprøjte M1
1 Autosprøjte M2
1 Autosprøjte M3
1 Tankvogn T1

3.000 l
3.000 l
3.000 l
6.500 l
32

August 2021

Plan for Risikobaseret Dimensionering Midtjysk Brand & Redning



1 Tankvogn T2
1 Tankvogn T3

15.000 l
8.000 l

Station Karup:



1 Autosprøjte M4
1 Tankvogn T4

3.000 l
8.000 l

Station Møldrup:



1 Autosprøjte M5
1 Tankvogn T5

3.000 l
8.000 l

Station Ørum:



1 Autosprøjte M6
1 tankvogn T6

3.000 l
8.000 l

Station Stoholm:



1 Autosprøjte M7
1 Tankvogn T7

2.400 l
8.000 l

Mobil vandforsyning, Område Syd
Stationen Silkeborg:





1 Autosprøjte
1 Autosprøjte
1 Tankvogn
1 Tankvogn

3.000 l
3.000 l
6.500 l
8.000 l

Stationen Fårvang:



1 Autosprøjte
1 Tankvogn

3.000 l
8.000 l

Stationen Kjellerup:



1 Autosprøjte
1 Tankvogn

3.000 l
8.000 l

Stationen Them:



1 Autosprøjte
1 Tankvogn

3.000 l
8.000 l

Station Bjerringbro:



1 Autosprøjte M8
1 Tankvogn T8

3.000 l
8.000 l
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Fremtidig Vandforsyning - Analysearbejde
Midtjysk Brand & Redning har mange brandhaner opstillet i hele dækningsområdet.
Der har gennem de sidste år været flere tilgange til hhv. nedlæggelse og bibeholdelse af
brandhaner i de danske beredskaber.
Som beskrevet i ovenstående afsnit, vurderes det sjældent der sker udlægning til brandhaner i førsteindsatsen hhv. som fast vandforsyning som i stedet løses ved brug af tankvogne som vandforsyning.
Midtjysk Brand & Redning vil derfor frem mod 2024 arbejde med en strategi for vandforsyning, for at analysere den fremtidige tilgang til vandforsyning.
I mellemliggende periode vil vi som udgangspunkt beholde nuværende brandhaner, hvor
der dog sker enkelte nedlæggelser som følge af flere forhold som f.eks. vandværkets udpumpningskapacitet, risici i området, tilstedeværelse af åbent vandforråd, mulighed for at
supplere med ekstra vandtankvogne. Dette vil så at sige bero på en beredskabsfaglig vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Uddannelsesniveau
Alle:
Der gennemføres minimum 12 obligatoriske øvelser á 2 timer om året samt én yderligere
times uddannelse i masseskadehåndtering. I disse øvelser deltager alt operationelt personale - dvs. indsatsleder, holdleder og brandmænd. På enkelte stationer sammenlægges et antal øvelser, så øvelsernes varighed er på 3-6 timer.
Øvelserne består fortrinsvis af faste tilbagevendende emner som f.eks. førstehjælp og betjening af maskiner, slangeudlægninger og frigørelse. Herudover gennemføres der uddannelse i brug af særligt materiel, eksempelvis frigørelsesværktøj, redningsbåd eller andet.
Der lægges stor vægt på, at mandskabet får rutine i de basale opgaver, der skal løses i
hverdagen.
Når der afvikles "rutineøvelser"2, er deltagelsen ikke obligatorisk for indsatsledere og holdledere. I stedet anvendes timerne til målrettet efteruddannelse for disse to grupper.
Der føres protokol over fremmødet, således at det sikres, at alle deltager i øvelserne i det
lovpligtige antal timer. Brandmandskabets kompetenceniveau vil blive ajourført i ODIN databasen, således at det til enhver tid er dokumenteret, hvilke kompetencenivauer brandmandskabet på udrykningen har.
Uddannelsesniveauet i den næstkommende dimensionering vil ske med udgangspunkt i en
igangsat analyse af uddannelsesbehov relateret til nyt projekt om Operative Bindinger.
Brandmænd:

2

Rutineøvelser er eks. slangeudlægninger, køretøjsrutinering, brug af stiger m.v.
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Alle "selvstændige" har funktionsuddannelse Indsats.
Nyansatte fungerer som "hjælpere" indtil de har bestået de obligatoriske uddannelser.
Normalt påbegynder de uddannelsen indenfor det første år efter deres ansættelse.
Holdleder:
Holdlederne fungerer som instruktør under øvelserne for deltidsbrandmændene.
Holdleder skal efter behov have mulighed for at deltage på bl.a.:




Holdleder brand – vedligeholdelse.
Holdleder frigørelse
Taktisk brandventilation

Holdlederne vil, i det omfang det er nødvendigt, få en central opgradering, afholdt af vores
egen uddannelsesafdeling, ved de hændelser, hvor det kan forekomme, at de skal afslutte
1. indsatsen på egen hånd uden en indsatsleder.
Indsatsleder:
Alle indsatsledere har den obligatoriske Indsatslederuddannelse, herunder de kurser der er
nødvendige for at opretholde kompetencen.
Der afholdes jævnligt møder for Indsatsledergruppen alene, men der afholdes også møder
hvor indsatslederne er sammen med holdlederne.
Indsatslederne deltager i den lovpligtige funktionsbestemte efteruddannelse på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole. Den nuværende lever således fuldt op til de krav, der
kan stilles til et effektivt operativt redningsberedskab på alle niveauer.
Fremtidigt kompetencebehov og uddannelse
Udover de nævnte obligatoriske øvelser, møder mellem indsatsledere og holdledere, sigtes der på at opnå kompetence via diverse suppleringskurser.
Specialuddannelser:
Midtjysk Brand & Redning har fokus på udvikling; at vi tilegner os nye færdigheder og
kompetencer i forhold til opgavernes karakter. Ligeledes evaluerer og analyserer vi kontinuerligt på stedfundne hændelser, således vi kan opnå ny læring og igangsætte nye tiltag
med henblik på at sikre en bedre service for borgerne.
Eksempler på sådanne specialuddannelser er:
-

Gennemført BTT uddannelse (Brandslukningsteknik og -taktik) for det faste personale. Der vil efterfølgende blive gennemført en lignende uddannelse for deltidstyrken.

-

Gennemført uddannelse i håndtering af masseskader.

-

Gennemført Kæderedning (supplering til frigørelse fra køretøjer).

-

Drejestige uddannelse / certificering - redning af personer optil 30 meter.
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-

Der skal gennemføres overfladeredderuddannelse for at styrke vores opgaver med
redning af personer på vandet.

-

Der skal gennemføres uddannelse på kommende special-autosprøjter, hvor nyt
slukningsudstyr kommer i fokus.

-

Der skal gennemføres uddannelse i ”Håndtering af brande i batteripakker (lithium
Ion)”.

Overordnede målsætning for uddannelsen
Det generelle mål for uddannelsen er at sikre, at alt personel på alle niveauer kan leve op
til de krav, der stilles for at løse de opgaver, som redningsberedskabet kan blive stillet over
for på en effektiv og forsvarlig måde.

Sikring af at målsætningerne opfyldes
Skal ske ved at der føres oversigt over den enkelte medarbejders uddannelsesforløb.
Indkvarterings- og forplejningsberedskabet
Opgaver med nødindkvartering og forplejning af personer, som måtte blive evakueret fra
områder, der er/ eller trues af oversvømmelse samt evakuerede bilister, der er blevet "fanget" på vejnettet på grund af fx sne, vil typisk være opgaver der varetages af Midtjysk
Brand & Rednings frivillige under ledelse af den vagthavende indsatsleder. Vi skal kunne
indkvartere og forpleje op til 5% af kommunernes indbyggertal svarende til ca. 9.655 personer over en kort periode (få dage). Dette vil foregå med hjælp fra andre kommunale afdelinger efter aftale med kommunens krisestab.
Der er i Midtjysk Brand & Rednings område rigelige indkvarteringsmuligheder i bl.a. de
mange større haller, hvoraf flere også vil kunne klare bespisningsopgaven. Koordineringen
af hvilke lokaliteter der er bedst anvendelige til opgaven vil blive aftalt med de to kommuneres respektive ejendomsadministrationer.
Se bilag nr. 11. Indkvarterings- og forplejningsberedskabet

Konklusion på den afhjælpende kapacitet
Den samlede konklusion på den afhjælpende kapacitet er at;
 Det eksisterende serviceniveau med hensyn til responstiden på 10, 15 og 20 min. opretholdes.
 Midtjysk Brand og Rednings afhjælpende kapacitet er tilstrækkelig til at kunne håndtere
flere samtidige dagligdags hændelser indenfor områderne brand, redning og miljø. Dog
må det forventes, at de gældende responstider vil kunne blive overskredet, såfremt flere
samtidige hændelser sker i umiddelbar nærhed af hinanden.
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 Ved flere store og komplekse hændelser vil der være behov for at tilkalde assistance fra
nabo- og/eller supplerende beredskab. Med henblik herpå er der indgået relevante
samarbejdsaftaler.
 Ved mange samtidige hændelser, vil der skulle sker en prioritering af hver enkelt hændelse. Responstiden på 10, 15 og 20 min. må derfor påregnes at blive suspenderet.
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Oversigt over bilag
Bilag 1. Risikoanalyser for Viborg Kommune.
Bilag 2. Risikoanalyser for Silkeborg Kommune
Bilag 3. Metode til anvendelse af risikoanalyse
Bilag 4. Supplerende notat vedr. serviceniveau Forebyggende
Bilag 5. Eksempel på aftale om indsættelse af nærmeste slukningsenhed
Bilag 6. Eksempel på aftale om specialberedskab (bådberedskab) ind i nabokom-mune
Bilag 7. Eksempel på aftale om gensidig mellemkommunal assistance
Bilag 8. Indsatsleder responstider
Bilag 9A. Udrykningssammensætning centerstation 2022
Bilag 9B. Udrykningssammensætning omegnsstation 2022
Bilag 10. Risikoanalyser af store og komplekse hændelser
Bilag 11. Indkvarterings- og forplejningsberedskabet
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3 Godkendelse af Udkast til Plan for Risikobaseret
Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
3.2 - Bilag: Bilag 1. Risikoanalyser for Viborg Kommune
DokumentID: 9212837

Dimensionerende scenarier i Viborg Kommune
Temaer

Repræsentative hændelser/scenarier

Rapport
nr.

Gruppe A.

- Bygningsbrand i lejlighed, Viborg

1.

- Brand i autolakeringsvirksomhed

2.

- Gårdbrand med dyrehold, Almind

3.

- Brand i Skole, Løgstrup

4.

Scenarie
nr.

Boliger og dertil
hørende udhuse m.v.
Gruppe B 1.
Erhverv, Indiustri,
Produktion og lager m.v.
Gruppe B 2.
Landbrugsbygninger
m.v.
Gruppe B 3.
Arbejdsredskaber
Landbrug m.v.
Gruppe C.

Skoler og
- Klorudslip i Løvel skole
uddannelsessteder m.v.

5.

Gruppe D.

- Brand i værelse plejehjem

6.

- Gasudslip, Løvel

7.

Gruppe I.

- Brand i bil i det fri, Viborg

9.

Infrastruktur m.v.

- Oliespild på kørebane, Ringvejen

9.

- Trafikuheld med fastklemte, Løvel

10.

Institutioner m.v.
Gruppe E.
Diverse myndigheder m.
v.
Gruppe F.
Energiforsyning m.v.
Gruppe G.
Kulturværdier m.v.
Gruppe H.
Hoteller og
Campingpladser m.v.

Gruppe J.
Steder hvor mange
samles

1

Gruppe K.

- Skovbrand, Unddalslund

11

Natur.

- Markbrand med løst halm, Vinkel

12

Gruppe L.

- Skorstensbrand i fredet hus med fast tag, Viborg

13

- Gylleudspil Sdr. Rind

14

Skorstensbrande
Gruppe M.
Andet.

2

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 1

Gruppe:

Nr.:

A

Scenarie

Bygningsbrand i lejlighed

21.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

I den østlige del af Viborg

4,5 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Klart og tørt med let vind.

4. etagers ejendom med udlejningsboliger. Afstand
til anden bygning ca. 100 m.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i lejlighed på anden sal. Flammerne står ud af åbent køkkenvindue. En nabo meddeler, at der muligvis er
en beboer i lejligheden. Der skal foretages personredning. Trappegang er røgfyldt.
Opgaven er menneskeredning og brandslukning.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetander

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

X

Person/dyreredning

X

Brandslukning

X

X

1

Holdleder
Frivillige

1

Drejestige

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Personredning

2

Brandslukning

2 + (2)

Vandforsyning

1

Ventilation

(1)

Oprydning

(5)

3

Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse.
Der synes at være belæg for at reducere mandskab til opgaven til 1+5.

Forebyggelse eksisterende:
Ingen.

Forebyggelses forslag:
- kampagne om opsætning af røgalarmer (Evt. uddeling gratis med sponsorstøtte).
- Fremlægning af foldere.

Risikomatrice nr. 1
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5

4

Personerskad Mere end 5
kvæstede

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Mennesker

Ubetydelig e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned. Fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

Nr. 2

Gruppe:
B.1

Nr:

Brand i Autolakeringsvirksomhed.

Kl. 15.00

Scenarie

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Industrikvarteret

3 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vestlig vind

Autolakeringsrummet er sammenbygget med
værksted og lager for brandfarlige væsker.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i lager af brandfarlige væsker og bus som er under lakering. Ilden er endnu ikke brudt gennem taget og
faren for røggaseksplosion er stor. Der er ikke barnhanenet i området. Ejer oplyser ved ankomst, at der ikke
er personer i bygningen, men i et den vestligste hjørne står 2 stk. 11 kg. Gasflasker.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

Holdleder

Frivillige

Brandslukning

x

Ventilation

1

Indsatsledervogn

1

Vandforsyning

x

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Drejestige

X
X

Forureningebek.

5

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

4

Vandforsyning

1

Ventilation

2

Følgeskade

(4)

Oprydning

(7)

Analysebilag:
Scenarie for sandsynlig hændelse.
Opgaven kan løses med BC-udægning med 1 C-rør samt skumudlægning. 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7
mand.

Forebyggelse eksisterende:
Periodisk brandsyn.

Forebyggelses forslag:
- Periodisk brandsyn

Risikomatrice nr. 2
Hyppighed

Hyppig

5

>10 pr. år
Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år

6

Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

Mindre

Mennesker

4

Mere end 5

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser Forsinkelser
af drift

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Gruppe:

Tidspunkt:

nr. 3.

Nr.:

B.2.

Gårdbrand med dyrehold

17.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

500 m fra befærdet hovedvej

10 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let skyet, tørt, let vind fra vest.

Stald vinkelbygning med 500 svin – 30 til bolig

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Brand i gavl mod vest i stald 1. Vinduer sprængt og ilden har bredt sig til tagkonstruktionen ved gavl.
Stalden er letter røgfyldt. Stald 2 er truet, hvorimod stuehuset ikke er truet. Dyrredning er påbegyndt af
ejer og tililende naboer, og ca. halvdelen er reddet ud.
BD-Udlægning, røgdykning og begrænsning af skade.

7

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

X

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

X

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

X

Person/dyreredning

X

Brandslukning

X

Vandforsyning

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Dyreredning

3

Brandslukning

2+2

Vandforsyning

(1)

Ventilation

(1)

Følgeskade

(1)

Oprydning.

(7)

Analysebilag:
Scenarie basseret på hændelse.
Til opgaven kræves der 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:
- Kampagner og foldere fra forsikringsselskaber og DBI m.fl.
- www.brandforebyggelse.dk/erhverv/landbrug.

Forebyggelses forslag:
- Yderligere kampagner via hjemmesider, stande, dyrskuer og medier.
- Frivillige brandsyn samt opfordring til anskaffelse af slukningsudstyr.

8

Risikomatrice nr. 3
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser
af drift på > 1
måned

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

9

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 4.

Gruppe:

Nr.:

C.

Scenarie

Ild i Skole

Kl. 20.10

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Løgstrup

8 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Frisk vestlig vind med regn.

Ild i sløjdlokale

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i sløjdlokale, vinduer er sprængt. Ilden er under udbredelse til tagkonstruktion. Rummene er røgfyldte.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

Holdleder
Frivillige

X

Brandslukning

X

Ventilation

1

Indsatsledervogn

1

X

Vandforsyning

X

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Drejestige

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

2+2

Vandforsyning

1

Ventilation

2

10

Følgeskade

(2)

Oprydning

(7)

Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse
Opgaven løses med BC-udlægning med 2 C-rør. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.

Forebyggelse eksisterende:
- Periodiske brandsyn.

Forebyggelses forslag:
Periodiske brandsyn.
- Interne brandforebyggelsesregler.
- Instruktion og elementær brandbekæmpelse med personale.

Risikomatrice nr. 4
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5

11

Mindre

Mennesker

Mere end 5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser
af drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 5.

Gruppe:

Nr.:

C

Scenarie

Udslip af klordampe fra fysiklokale på Skole

10.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Løvel Skole

8 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vestlig vind.

Klorudslip i fysiklokale.

12

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Fysiklokalet er rømmet om tilstødende lokaler er rømmet.
Resterende del af skolen rømmes, der indsættes kemikaliedykker til opsamling og ventilation.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

X

X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Forureningebek.

Miljøsanering

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Person/dyreredning
Brandslukning

X

X

1

1

Holdleder

Miljøvogn/trailer

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Evakuering af skole.

1

Forureningsbek.

2

Sikring af skadested

2

Ventilation

(2)

Analysebilag:
Scenarie

Forebyggelse eksisterende:
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Forebyggelses forslag:

Risikomatrice nr. 5
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned. Fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 6.

Gruppe:

Nr.:

D

Scenarie

Brand i værelse plejehjem

21.00

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Viborg

3,5 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Overskyet med let regn

Plejehjem med ca. 30 beboere og 2 eteger.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
En beboer har sovende i en lænestol tabt en cigaret i en papirkurv. Ilden har herfra bredt sig til et gardin.
Døren til gang er let åbnet, og røgen har spredt sig til gangen. Røgen spredning til gang, og nabobeboere
har med tæpper hurtigt slukket branden og fået beboeren ud. Døren til værelse er straks lukke og
beboerne på etagen (1.sal) er evakueret og ved brandvæsenets ankomst er netop ankommet en
ambulance.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

X

Ventilation

1

Indsatsledervogn

X

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøsanering

1

Tankvogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

X

Person/dyreredning

X

Brandslukning

X

Vandforsyning
Forureningebek.

1

Holdleder

Frivillige
1

Drejestige
Miljøvogn/trailer

1

Følgeskadevogn/tr.

15

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

2+2

Vandforsyning

1

Ventilation

2 Stigehold

Følgeskade

(2)

Oprydning

(7)

Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse.
Til opgaven benyttedes 1 HT-rør, 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.

Forebyggelse eksisterende:
Interne brandforebyggelsesregler.

Forebyggelses forslag:
- Uddeling af specialudarbejdet pjece for plejehjem og andre institutioner.
- Regelmæssig øvelse i elementær branbekæmpelse med personalet

- Orientering om forebyggelse i forbindelse med brandsyn.

Risikomatrice nr. 6
Hyppighed

Hyppig

5

>10 pr. år
Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
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Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned. Fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse

nr. 7.

17

Hændelse:

Tidspunkt:

Gruppe:

Rapport nr.

F.

Scenarie

Gasudslip

Kl. 14.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Ålborgvej i Løvel

8 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vestlig vind

Enfamiliehus med tilsluttet gasnettet

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres, at en entreprenør i forbindelse med omlægning af kloak, har gravet en
gasledning til huset over ved at grave omfangsdræn ved kælderen. Vinden driver mod fra huset. Der sikres
til Naturgasselskabet kommer og klemmet bruddet, og beboerne i huset evakueres, og der ventileres.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

1

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

1

Følgeskadevogn

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

Slangetender

1

Holdleder

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Sikring af skadested

7
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Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse.
Opgaven løses med 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 mand.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice nr. 7
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader
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Samfund

Mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 8.

Gruppe:

Nr.:

I

Scenarie

Brand i bil i det fri.

13.00

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

P. plads ved indkøbscenter

2 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Skyet og tørt

Ældre parkeret Audi personvogn.

20

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Bilen er parkeret på P. pladsen mellem andre parkerede personbiler. Ilden opstod i forbindelse med
parkeringen, sandsynligvis p.g.a overgang i elektriske inst. Der brænder kraftig fra motorrummet.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
1

1

Indsatsleder

Førstehjælp

3

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Person/dyreredning
1
1

Forureningebek.

1

Frigørelse fastkl.

1

1

Holdleder

Miljøvogn/trailer

Miljøsanering

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

2

Forureningebekæmp.

1 (2)

Oprydning

(3)

Analysebilag:
Scenarie basseret på hændelse.
Opgaven løses med 1 HT-rør, pulverslukker og opsamlingsmiddel for olie. 1 Indsatsleder, 1 holdleder og 3
mand.

Forebyggelse eksisterende:
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Forebyggelses forslag:

Risikomatrice nr. 8
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned. Fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

Oliespild på kørebane efter trafikuheld

Kl. 16.00

nr. 9.

Gruppe:

Rapport nr.

I

Scenarie

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Vestlig rundkørsel nordsydgående hovedvej

4 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Ikke af betydning for hændelsen

Lækage i bundkar olieudslip

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres oliepøl på kørebane, hvilket er sket ved at en personvogn er kollideret med en
lastvogn i rundkørslen, hvorved bundkaret på personvognen er sprunget læg med udslip på kørebanen.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

X

1

Indsatsleder

3

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

Autombilsprøjte

Forureningebek.

Miljøsanering

Tankvogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

Førstehjælp

Brandslukning

1

1

Holdleder

Miljøtrailer
Følgeskadetrailer
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Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Forureningsbekæmp.

3

Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse.
Opgaven løses med opsamlingsmiddel 1 indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandmand.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice nr. 9
Hyppighe
d

Hyppig

5

>10 pr. år
Påregnelig

4

1-10 pr. år
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Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

nr. 10.

Gruppe:

Nr.

I

Scenarie

Tidspunkt:

Trafikuheld med fastklemte og oliespild

Kl. 16.46

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Ålborgvej (A13) 6 km. nord for Viborg

6 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Ikke betydning for hændelsen

2 personvogne er kollideret frontalt.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres 2 personer i den ene vogn begge ved bevidsthed, med tydelige kvæstelser på
ben. i den anden vogn en person bevidstløs og klemt fast ved ratstammen.
Ambulancer og Politiet er på stedet

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
1

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Indsatsledelse
1

1

Personredning

1

Holdleder

Sikring af
skadested
1

1

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Personredning

5

Forureningsbekæmp.

(2)

Førstehjælp

(3)
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Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse
Opgaven løses med frigørelsesudstyr og opsamlingsmiddel.
1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice nr. 10
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader
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Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:
Skovbrand

nr. 11

Gruppe:

Rapport nr.

K.

Scenarie

Tidspunkt:

Kl. 11.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Unddalslund

6 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Frisk sydvestlig vind

Ryddet stykke skov - nyplantning ca. 1 ha.

28

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstatere ild i et stykke nyplantning med rester af visne grene fra rydning af højskov. Ilden
er på vej mod et stykke løvtræ mod vest og juletræskultur mod øst..

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
x
x

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

5

Vandforsyning

2

Oprydning

(7)

Analysebilag:
Scenarie
Opgaven løst med Vandkanon fra tankvogn 1, BC-udlægning med 2 C-rør. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7
brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:
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Forebyggelses forslag:
- Annoncering i lokale ugeaviser om påpasselighed i skove i især årene efter stormfald.

Risikomatrice nr. 11
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 12

Gruppe:

Nr.:

K

Scenarie

Markbrand i høstet mark med løst halm

11.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Vinkel

11 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Tørt og let sydlig vind

Ild i stub og dele af løst halm. Ilden er på vej mod
plantage mod nord.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i stub og dele af løst halm. Ilden er på vej mod plantage mod nord. Ilden afskæres mod nord ved
plantage og slukkes.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Person/dyreredning
X
X

1

Holdleder
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Forureningebek.

Miljøsanering

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

2

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

5

Vandforsyning

2

Oprydning.

(7)

Analysebilag:
Scenarie basseret på hændelse.
Opgaven løses med Vandkanon fra tankvogn samt 2 HT-rør. 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:
- Udlevering af pjece om høstarbejde.

Risikomatrice nr. 12
Hyp
pig
hed

Hyppig

5

>10 pr. år
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Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned. Fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 13

Gruppe:

Rapport nr.

L

Scenarie

Skorstensbrand i fredet hus med fast tag

Kl. 22.53

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Midtbyen i Viborg

3 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Frisk vestlig vind med frost.

Bolig i 2 med etager + udnyttet tagetage.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i muret skorsten i bolig, tilsluttet fastbrændselskeddel i stueetagen. Begyndende rør i boligen (svovllugt).

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

3

Brandmænd

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
Brandslukning

x

1

Holdleder
Frivillige

1

Drejestige

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

3

Ventilation

1

Oprydning

(4)
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Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse

Forebyggelse eksisterende:
Indsatsleder orienterer skadelidte om mulig årsag til skorstensbrand.

Forebyggelses forslag:
- Udleveres pjece om fyring med fast brændsel.
- Indsatsleder orienterer skadelidte om mulig årsag til skorstensbrand.

Risikomatrice nr. 13
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5
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Mindre

Mennesker

Mere end 5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 14.

Gruppe:

Rapport nr.

M

Scenarie

Gylleudslip fra tank

Kl. 18.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Viborg Brandvæsen:

Rindsbækvej

8 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:
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Regn og rusk.

Gylletank lægge ud over kørebane og mod vandløb.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres et større udslip af gylle ca. 15 tons, hvilket er sket ved, at pumpetud er drejet
ud over kant, og ved en fejl er pumpen startet. Gyllen er løbet ud over kørebanen, og her i regnvandsafløb
med udløb i vandløb med udløb i Nørreåen.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

x

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

x

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

1

Holdleder

Miljøtrailer

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Forureningsbek.

6 – (3)

Vandforsyning

(1)

Følgeskade

(3)

Oprydning

(6)

Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse
Opgaven løses med fejning, opstemning af vandløb, opsamling med slamsugere, spuling af kørebane. – 1
indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:
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Forebyggelses forslag:

Risikomatrice nr. 14
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for
varig skader

Mindre varige Større varige
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Dimensionerende scenarier i
Udrykningsområde Karup

Karup
Scenarie: Brand

i lejlighed (1)

(BBle)
Melding: "Bygningsbrand – lejlighed”
Tidspunkt: Fredag kl. 03.27
Geografisk beliggenhed: Placering i ældre byområde med
brandhane 1,9 km fra brandstationen.

Meteorologiske forhold: Sommernat, tør og varmt.
Objekt: Mindre lejlighed med én beboer.
Situation ved ankomst: Brand i emhætte efter pga. brand i glemt
frituregryde (bruger faldet i søvn). Branden forsøgt slukket af beboer.

39

Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Påregnelig, 1 til 10 pr. år

4

Konsekvens:

3

Mennesker: Mindre kvæstelser, få personer.

2

Værdiskader fra 10.000kr. til 100.000 kr. Kortvarige forstyrrelser.

1

X

1 2 3 4 5
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Karup
Kapacitetsanalyse

Scenarie:

Bygningsbrand – lejlighed. (1)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

Personel

X Frigørelse / fastklemte

Sikring af skadested

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

X

Følgeskade

Brandslukning

X

Forplejning /
indkvartering

Vandforsyning

X

Pumpepasning

X Efterslukning /
oprydning

Ventilation

X

Materiel

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

2

Holdleder

2

Tankvogn

2

Brandmænd

10

Slangetender

1

Drejestige

Olieskadevogn

X

Beredskabsbåd

Lifttankvogn

Aktuelle

Analyse af indsatsforløb
(Hver angiver 15 min. af indsatsforløbet)

Indsatsopgaver

Ledelse

2 2 2 2

Brandslukning

2

Vandforsyning
Pumpepasning
Ventilation
Efterslukning / oprydning

1
2 2
3
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Førstehjælp

Indsat mandskab

1 1

5 5 5 5

Karup
Scenarie: Brand i lejlighed (1)
Analysekonklusion:
Til denne indsats er anvendt 1 indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandmænd.
Der er mødt 1 indsatsleder, 2 holdledere og 10 brandmænd.
Der kan spares 1 holdleder og 6 brandmænd.
Ved udrykning til lejlighedsbrand må det formodes, at der ofte kan blive tale om personredning
samt begrænsning.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

Undervisning af skoleklasser, elever på tekniske skoler osv.

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:
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Karup
Scenarie: Brand i bygning/halmstak op ad bygning (2)

(BBGå)

Melding: "Bygningsbrand – gård”
Tidspunkt: Mandag kl. 17.30
Geografisk beliggenhed: Placering i landområde uden brandhaner
7 km fra brandstationen.
Meteorologiske forhold: Regn og blæst.
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Objekt: Staklade 6 meter fra landejendom med dyr. Brandfarligt
oplag (halm).
Situation ved ankomst: Brand i hele lageret. Branden forsøges
dæmpet af tililende med haveslanger. Fare for udbredelse til
staldbygninger. Branden dæmpes/slukkes og
bygningskonstruktionerne skal nedrives.
Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Påregnelig, 1 til 10 pr. år

4

Konsekvens: Værdiskader fra 100.000 kr. til 10 mio. kr. og alvorlige
forstyrrelser i driften.

3

X

X

3

4

2
1
1

2

5

44

Karup

Kapacitetsanalyse

Scenarie:

Brand i bygning/halmstak op ad bygning.(2)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Personel

Materiel

Indsatsledelse

X Frigørelse / fastklemte

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

2

Sikring af skadested

X

Holdleder

1

Tankvogn

2

Brandmænd

11

Slangetender

1

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Brandslukning

X

Forplejning / indkvartering

Redningsvg. (mandskabstra.p.)

Vandforsyning

X

Dyreredning

Olieskadevogn

Pumpepasning

X Efterslukning / oprydning

Beredskabsbåd

Ventilation

X

Lifttankvogn

Aktuelle

Analyse af indsatsforløb

Indsatsopgaver

(Hver

angiver 15 min. af indsatsforløbet)

Ledelse

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Brandslukning

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2

Vandforsyning

2 1
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Pumpepasning

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ventilation
Efterslukning / oprydning
Sikring af skadested

Indsat mandskab

2 2 2 2 2 4 4
2 2 2

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Karup
Scenarie: Brand i bygning/halmstak op ad bygning

(2)

Analysekonklusion:
Til denne indsats er anvendt 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd.
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Der kan ikke spares på mandskabet ved indsats på landejendomme.
Der mødte 13 mand til indsatsen, 4 bliver straks sendt tilbage.
Ved brandudbredelse til staldområdet havde 13 mand været passende.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
Landboorganisationer og forsikringsselskaber bringer ofte temaer om brandsikkerhed.

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:
Ovenfor nævnte kan intensiveres evt. med udbydelse af kurser fra brandvæsenet.
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Karup
Scenarie: Brand

i bygning, høje flammer fra bygning(3)

(BBin)
Melding: "Bygningsbrand – industribygning”
Tidspunkt: torsdag kl. 00.36
Geografisk beliggenhed: Placering i industriområde med
brandhane 800 m fra brandstationen.

Meteorologiske forhold: Blæst.
Objekt: Jern og metalindustri i den ene halvdel og lagerhal for
loppemarked samt velfærdsrum i anden halvdel.

Situation ved ankomst: Brand i hele hallen (overtændt).
Jernkonstruktioner i færd med at kollapse.

Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Påregnelig, 1 til 10 pr. år
Konsekvens: Værdiskader fra 10.000 kr. til 10 mio. kr. og alvorlige
forstyrrelser i driften.

4
3
2

X X
X

1
1 2 3 4 5
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Karup

Kapacitetsanalyse
Scenarie: Brand i bygning, høje flammer fra bygning (3)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Personel

Materiel

Indsatsledelse

X Frigørelse / fastklemte

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

2

Sikring af skadested

X

Holdleder

1

Tankvogn

2

Brandmænd

14

Slangetender

1

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Brandslukning

X

Forplejning / indkvartering

Redningsvg. (mandskabstra.p.)

Vandforsyning

X

Dyreredning

Olieskadevogn

Pumpepasning

X Efterslukning / oprydning

Lifttankvogn

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Beredskabsbåd

Analyse af indsatsforløb
(Hver

angiver 15 min. af indsatsforløbet)

Ledelse

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Brandslukning

9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5

Vandforsyning

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pumpepasning

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Ventilation
Efterslukning / oprydning
Sikring af skadested

Indsat mandskab

2 2 2 4 4 4 8 8 8
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1

Karup
Scenarie: Brand i bygning, høje flammer fra bygning

(3)

Analysekonklusion:
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Til denne indsats er anvendt 1 indsatsleder, 1 holdleder og 12 brandmænd.
Der kan muligvis spares på mandskabet ved indsats af denne type, men der skal i så fald
tilkaldes afløsningsmandskab.
Branden var samtidig med anden brand, hvortil der blev alarmeret under første indsats.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
Ingen

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:
Orientering om fyraftenseftersyn.
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Karup
Scenarie: Benzinspild

på landevej (4)

(BMFM)
Melding: "Mindre forurening – Mindre spild”
Tidspunkt: Mandag kl. 08.19
Geografisk beliggenhed: Landevej mellem to mindre byer.
5,8 km fra brandstationen.

Meteorologiske forhold: Bygevejr.
Objekt: Landevej med forurening over flere kommuner. Årsag antageligt
defekt køretøj.

Situation ved ankomst: Oliefilm på vej flere forskellige steder over en
længere vejstrækning.

Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Påregnelig, 1 til 10 pr. år
Konsekvens: Værdiskader mindre end 10.000 kr. Mindre alvorlige
forstyrrelser.

4 X
3
2
1
1 2 3 4 5
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Karup

Kapacitetsanalyse
Scenarie:

Benzinspild på landevej (4)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

Personel

X Frigørelse / fastklemte

Sikring af skadested

X

Materiel

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

1

Holdleder

1

Tankvogn

1

Brandmænd

3

Slangetender

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Brandslukning

Forplejning / indkvartering

Redningsvg. (mandskabstra.p.)

Vandforsyning

Dyreredning

Olieskadevogn

Pumpepasning

Efterslukning / oprydning

Lifttankvogn

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Beredskabsbåd

Analyse af indsatsforløb
(Hver

angiver 15 min. af indsatsforløbet)

Ledelse

2 2 2 2 2 2 2 2

Opsamling / rengøring

3 3 3 3 3 3 3 3
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Indsat mandskab

5 5 5 5 5 5 5 5

Karup
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Scenarie: Brand i træindustrifabrik

Analysekonklusion:
Til denne indsats er anvendt 1 indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandmænd.
Der kan ikke spares på mandskabet ved indsats af denne type, da forureningen strækker
sig over en større vejstrækning.
Ved tilsvarende forurening på ét skadessted vil 2 mand i et mindre køretøj kunne klare
opgaven med strøning af kattegrus, fejning og opsamling.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

Ingen

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:

Ingen
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Dimensionerende scenarier i
Udrykningsområde Stoholm
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Scenarie: Brand

i landejendom med dyr (1)

Melding: "Bygningsbrand – gårdbrand / dyrehold”
Tidspunkt: Søndag kl. 14.08
Geografisk beliggenhed: Placering ca. 150 meter fra asfalteret
vej. 14 km fra brandstationen. Afstand til nærmeste branddam 1,2 km.

Meteorologiske forhold: Let skyet. Frisk vind fra vest. Ca. 20 grader Evt. tegning
Objekt: kvægstald med ca. 110 kreaturer og lade fordelt på
tre sammenbyggede længer i uden forsvarlig brandadskillelse.
Loftsbeklædningen i stalden var udført af polystyrenplader.
Tagbeklædningen dels eternittag og dels pandeplader på
driftsbygningerne længerne. Fritliggende, stuehus med
tegltag, ca. 4,0 m. fra staldlængerne.

Situation ved ankomst: Kvægstald og lade var overtændte
og total røgfyldte og de fleste af dyrene fandtes røgforgiftet og
omkomne Der var ca. 110 kreaturer og kalve i stalden og
laden var spækket med halm. Med en overbevisende styrke
på 12 brandmænd lykkedes det dels at redde ca. 10 kalve ud
af et vindue fra et hjørne af laden og dels at afskære ilden til
beboelsen og andre tilstødende bygninger. Det blev
nødvendigt at nedbryde ydervægge for at kunne slæbe de
mange døde indebrændte dyr ud af stalden. Dyrene blev
derefter læsset i de til formålet rekvirerede containere.
Årsagen til denne skæbnesvanger brand var en uforsigtig
afbrænding af gamle papirsække for tæt ved laden.
Der var brandbare lofter i stalden af ”flamingoplader” som
giver et hurtigt brandforløb med høj temperatur og en stor
røgudvikling. Formentlig er disse brandbare lofter direkte
årsag til at så godt som alle kreaturerne i stalden var
omkommet inden brandvæsenets ankomst.

Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Sjælden. Fra 0,1 – 0,5 pr. år

4
3
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Konsekvens: Værdiskade fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr. og risiko for varig
skader.

2
1
1 2 3 4 5
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Kapacitetsanalyse
Scenarie: Brand i landejendom med dyr(1)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Personel

Materiel

Indsatsledelse

X Frigørelse / fastklemte

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

2

Sikring af skadested

X

Holdleder

1

Tankvogn

2

Miljøsanering

Brandmænd

10

Slangetender

1

Værnepligtige

Personredning

Psykisk Førstehjælp

X

Følgeskade

Brandslukning

X

Forplejning / indkvartering

Vandforsyning

X

Dyreredning

Pumpepasning

X Efterslukning / oprydning

Ventilation

X

Aktuelle
Indsatsopgaver

Drejestige

Redningsvogn

X

Olieskadevogn

X

Beredskabsbåd

Lift-/ tankvogn

Analyse af indsatsforløb
(Hver

angiver 30 min. af indsatsforløbet)

Ledelse

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Redning af dyr

3 3 3 3

Vandforsyning

3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 2

1 1 1 1
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Brandslukning

4 4 4 4 6 6 8 6 6 2 2 2 1 1 1

1 1

Pumpepasning

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

Ventilation

1 1 1 1 1
1 2 6 6 6 6 7 7

8 8 8 7

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2
2

1 1 1 1
2 2 2 2

Efterslukning / oprydning
Belysning

Indsat mandskab

Scenarie: Brand i landejendom med dyr (1)

Analysekonklusion:

Til denne indsats kræves 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd i førsteudrykning,

Derudover suppleres med 3 mand fra egen station.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:



Diverse kampagner og foldere fra forsikringsselskaber og DBI m.fl.
www.brandforebyggelse.dk/erhverv/landbrug

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:


Yderligere kampagner via hjemmeside, stand på messer og ved dyrskuer samt via
medierne
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Andre målrettede faglige relaterede kampagner.
Lovpligtige brandsyn som andre større virksomheder
Frivilligt/forsikringskrævende erklæring fra aut. el-installatør.
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Scenarie: Brand

i mejetærsker og kornmark

Melding: Naturbrand – mark m/afgrøder.
Tidspunkt: 11.august kl. 13:10
Geografisk beliggenhed: Birkesøvej 10. Afstand fra
asfalteret vej ca. 150m.. 10 km fra brandstationen. Afstand til
nærmeste branddam ca. 500m.
Meteorologiske forhold: Solskin med en frisk vind med ca.
20 graders varme.
Objekt: Selvkørende mejetærsker. Ca. 6 ha. Uhøstet
kornmark. Ca. 8ha. Natur/brakmark.

Situation ved ankomst: Markbrand (kornmark)antændt via
brændende mejetærsker.
Ca. 2ha. uhøstet kornmark var antændt. Flere steder brændte
nyhøstet halm. Branden havde bredt sig til et læhegn mellem
2 marker.
Mejetærskeren var slukket af chaufføren, der var kørt uden
for det brænde område.
M4 og V6 blev indsat på dæmpning af læhegnet med henblik
på at afgrænse brandens udbredelse til en tilstødende
kornmark.
M5 og V5 blev indsat til slukning af marken som brændte.
V6 med vandkanon og slukning under kørsel i randområdet til
marken.
Efter dæmpning af selve de brændende marker og læhegn
foretoges en efterslukning.

Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Påregnelig 1- 10 pr. år.
Konsekvens: Større påvirkninger/betydelige forstyrrelser

4

X

3
2
1
1 2 3 4 5
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Kapacitetsanalyse
Scenarie: Brand i mejetærsker og kornmark

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

Personel

X Frigørelse / fastklemte

Sikring af skadested

Materiel

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

1

Holdleder

1

Tankvogn

2

Brandmænd

7

Slangetender

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Brandslukning

X

Forplejning / indkvartering

Redningsvogn

Vandforsyning

X

Dyreredning

Olieskadevogn

Pumpepasning

X Efterslukning / oprydning

X

Beredskabsbåd

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Ledelse

Analyse af indsatsforløb
(Hver

angiver 15 min. af indsatsforløbet)

2 2 2 2

Dyreredning
Vandforsyning

3 3 3 2
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Brandslukning

3 3 3 2

Pumpepasning

1 1 1 1

Ventilation
Efterslukning / oprydning

Indsat mandskab

2

8 8 8 8

Scenarie: Brand i mejetærsker og kornmark

Analysekonklusion:

Scenarie baseret på hændelse.
Til opgaven benyttedes: vandkanon, 1c-rør, 2 h t- rør samt 1d -rør.
Insl., 1 holdleder samt 7 mand.
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Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
Interne faglige relaterede brandforebyggelsesregler.

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:
Yderlige kampagner via hjemmesider, medieomtaler m.v.
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Scenarie: Brand

i lastbil i det fri

Melding: Brand i lastbil ved Mønsted kro
Tidspunkt: 10. januar 2003 kl.14:52
Geografisk beliggenhed:
På hovedvej, A16. Ca. 10 km. fra brandstationen. Ca.
150m til brandhane
Meteorologiske forhold
Tørt, overskyet og svag til let østlig vind. Ca. 5 + grader.

Objekt:
Lastvogn med slagteriaffald samt kroens festsal.

Situation ved ankomst:
Brændende lastvogn der stod få meter fra kroens bygninger. Bilen, var
lastet med slagteriaffald og var total omspændt af flammer.
Kroens ejer og 2 brandmænd, (der bor i Mønsted som var kørt direkte til
stedet), var i fuld gang med køling af kroen med vand fra slangevinde og
haveslange. Det lykkedes med nød og næppe for dem at redde kroen for
antændelse. Strålevarmen fra den brændende lastvogn sprængte flere
vinduer til salen og tagrender smeltede m.v. Der hersker ingen tvivl om at
den ”lokale” førsteindsats inden brandvæsenets ankomst reddede kroen for
antændelse. Chaufføren oplyste, at han i rundkørslen opdagede bilen
brændte, han stoppede straks efter ved kroen, og sprang ud af det
brændende førerhus, men nåede ikke at få sine ejendele med ud, hverken
mobiltelefon, pung m.v.
Lastvognen blev totalskadet

Scenarieanalyse
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5
Hyppighed:
Konsekvens:

4
3

X

2
1
1 2 3 4 5
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Kapacitetsanalyse
Scenarie: Brand i lastbil i det fri

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Personel

Materiel

Indsatsledelse

x Frigørelse / fastklemte

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

x

Sikring af skadested

x

Holdleder

1

Tankvogn

x

Brandmænd

6

Slangetender

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

x

Drejestige

Brandslukning

x

Forplejning / indkvartering

Redningsvogn

Vandforsyning

x

Dyreredning

Olieskadevogn

Pumpepasning

x Efterslukning / oprydning

x

x

Beredskabsbåd

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Ledelse

Analyse af indsatsforløb
(Hver angiver 15 min. af indsatsforløbet)

2 2 2 2 2

Dyreredning
Vandforsyning

1 1 1

Brandslukning

3 2 2 1 1
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Pumpepasning

1 1 1 1

Ventilation
Efterslukning / oprydning

Indsat mandskab

1 1 3 4

7 7 7 7 7

Scenarie: Brand i lastbil i det fri

Analysekonklusion:

Hyppighed: Fra 0,1 -1 pr. år

Konsekvens: Værdiskade fra 10.000 kr. til over en million kr. og fra kortere forsinkelse til alvorlige
forstyrrelser af driften.

Scenarie baseret på hændelse.
Til opgaven benyttedes: 1c-rør, 2 h t- rør samt olieskademateriel .
Insl., 1 holdleder samt 6 mand.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
Interne faglige relaterede brandforebyggelsesregler.
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Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:
Yderlige kampagner/ informationer via hjemmesider, medieomtaler m.v.

Scenarie: Færdselsulykke med fastklemte
Melding: Trafikulykke med fastklemte. Trevadvej/Grønbjergvej
Tidspunkt: Mandag d. 3. juli 2006 kl. 16:18
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Geografisk beliggenhed:
Ca.12 km. fra brandstationen
Meteorologiske forhold
Varmt med sydlig frisk vind. Ca. 25 grader.
Objekt:
Trafikulykke. Personbil - kilet fast under en sættervogn.

Situation ved ankomst:
ved ankomst kunne konstateres, at en lille personbil - vw polo var kilet
uhjælpelig fast under ladet på en sættervogn.
Føreren var voldsomt fastklemt, og frigørelsesopgaven blev iværksat i
samarbejde med ambulancelederen. Der blev arbejdet med 2 sæt
frigørelsesværktøj. Et lægehold ankommer til stedet og udføre
nødbehandling.
Flere forgæves forsøg på redning blev iværksat.
Efter ca. 1,5 time frigøres bilen med den skadelidte endelig. Personen køres
til hospitalet, hvor han erklæres død.
Der foretoges oprydning på skadestedet.
1. ambulance umiddelbart efter insl. ankomst. Politiet møder ca. 20 minutter
efter brandvæsenets ankomst.
Styrker:
Fjends brandvæsen med 10 mand.
Et lægehold fra Viborg.
Bilinspektøren
Falck med 3 ambulancer - 1 redningsvogn med frigørelse - 1 svær
redningsvogn fra Holstebro. Viborg Politi med 1 patruljevogn.

Scenarieanalyse
5
Hyppighed:
Konsekvens:

4

x

3
2
1
1 2 3 4 5
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Kapacitetsanalyse
Scenarie: Færdselsulykke med fastklemte

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

Personel

x Frigørelse / fastklemte

x

Sikring af skadested

Personredning

x

Miljøsanering

Førstehjælp

x

Følgeskade

Indsatsleder

Materiel

1

Automobilsprøjte

Holdleder

Tankvogn

Brandmænd

Slangetender

x

1

Drejestige

Brandslukning

Forplejning / indkvartering

Redningsvogn

Vandforsyning

Dyreredning

Olieskadevogn

Pumpepasning

Efterslukning / oprydning

Beredskabsbåd

1

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Ledelse

Analyse af indsatsforløb
(Hver

angiver 15 min. af indsatsforløbet)

2 2 2 2 2

Dyreredning
Vandforsyning
Brandslukning
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Pumpepasning
Ventilation
Efterslukning / oprydning

1 1 2 2

Frigørelse

5 5 5 4 4

Førstehjælp

2 1 1 1 1

Indsat mandskab

9 9 9 9 9
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Scenarie: Færdselsulykke med fastklemte

Analysekonklusion:
Indsatsen kræver indsatsleder, holdleder samt 7 brandmænd.
Umiddelbart efter ankomst iværksættes førstehjælpsindsats med at standse ulykken – behandle de
implicerede parter, stoppe trafikken samt sikre skadestedet.
Der ses ikke at være belæg for reducering af mandskab eller materiel ved indsatsen. Den
geografiske placering medfører at det lokale brandvæsen har behov for ekspertise og nødvendigt
redningsmateriel. (Lang kørevej for politi og Falck)

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:


Ingen

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:


Kampagner omkring færdselsforhold/sikkerhed.
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Dimensionerende scenarier i
Udrykningsområde Møldrup

Scenarie: Brand i landejendom med dyr (1)
Melding: ”Gårdbrand ” staldbygning/kalkunfarm
Tidspunkt: Fredag kl. 00.07
Geografisk beliggenhed: Placering ca. 200 m fra asfalteret vej. 6
km til hjælpestation, og 24 km til hovedbrandstation. Afstand til
brandhane 1,1 km.
Meteorologiske forhold: Vindstille, 2 grader C.
Objekt: Andehus på ca. 350 m2 med 6800 daggamle ællinger. I
naborum adskilt via mellemgang findes der et staldafsnit på 650 m2
med 1500 voksne ænder.
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Situation ved ankomst: Andehuset på 350 m2 står i brand med ild
ud af vinduer og flere steder gennem tag, så ingen af de 6800 ællinger
er tilbage i live. Ejer oplyser at ællingerne 12 timer før branden er
blevet flyttet til staldafsnittet. Efter staldafsnittet på 350 m2 er der en
5 m bred mellemgang med dørforbindelse ind til et andet afsnit på
650 m2, hvori der var 1500 voksne ænder. Tæt ved mellemgangen
på sydsiden af bygningen stod også en stor F-gas tank. På nordsiden
tæt ved det brændende ællingehus var der placeret et stort oplag af
bigballer. Med en overbevisende mandskabsstyrke på i alt 15 mand,
lykkedes det at begrænse tabet til det ene staldafsnit, at undgå at Fgastanken blev alvorlig udsat, og at bigballerne ikke brød i brand.
Branden i staldafsnittet var så kraftigt at hele gavlen efter kort tid
kollapsede og væltede ud i gårdspladsen. Ud over belysning i afsnittet
kunne gasvarmere her være skyld i brandens opståen.
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Scenarieanalyse (1)
5
Hyppighed:

4

Konsekvens:

3
2

X

1
1

2

3

4

5
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Udrykningsområde Møldrup
Kapacitetsanalyse (1)

Scenarie: Brand i landejendom med dyr

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Personel

Materiel

Indsatsledelse

x Frigørelse / fastklemte

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

2

Sikring af skadested

x

Holdleder

1

Tankvogn

2

Brandmænd

14

Slangetender

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Redningsvogn

Brandslukning

x

Forplejning /
indkvartering

Vandforsyning

x

Dyreredning

Pumpepasning

x Efterslukning /
oprydning

Ventilation

x

Aktuelle

Olieskadevogn

X

Beredskabsbåd

Analyse af indsatsforløb
(Hver angiver 30 min. af indsatsforløbet)

Indsatsopgaver

Ledelse

X

2

2

3

2

2

2

2 2 2

2

1 1 1

Dyreredning
Vandforsyning

1
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Brandslukning

10

7

8

8

4 3 1

Pumpepasning

1

1

1

1

1 1 1

2

2

1

Ventilation
Efterslukning / oprydning

Indsat mandskab

1 2 4

16

16

16

14 9 9 9

Slukningsområde Møldrup

Scenarie: Brand i landejendom med dyr (1)

Analysekonklusion:
Til denne indsats kræves 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd i førsteudrykning. Ekstra
mandskab og tankvogn (5 mand) fra hovedstation var medvirkende til at stoppe branden ved det
ene staldafsnit og derved redde 1500 voksne ænder.

Forebyggelsestiltag
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Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

▫ Diverse kampagner som DBI iværksætter, måske også forsikringsselskaber og disse i
samarbejde.

▫ Foldere til landbrug
▫ www.brandforebyggelse.dk/erhverv/landbrug
Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:

▫ Fortsatte kampagner gennem landbrugets egne hjemmeside, deltagelse ved diverse messer
(Agro-messe Herning o.lign)

▫ Indslag i TV’s OBS reklamer
▫ Måske brandsyn i de store landbrug
▫ Check af eludstyr ved landbruget (el-attester)?
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Udrykningsområde Møldrup

Scenarie: Brand i ældrebolig ved plejehjem (2)
Melding: ”Ild i lejlighed”
Tidspunkt: Mandag 6. december kl. 13.20
Geografisk beliggenhed: 10 km fra hjælpestation og 10 km fra
hovedbrandstation.
Meteorologiske forhold:
Høj himmel og 5 grader C.
Objekt:
Ild i ældrebolig ved plejehjem
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Situation ved ankomst:
Ved ankomst kunne i stedet konstateres, at der havde været ild i
boligens lejer. Denne sad i en sofa indenfor stuevinduet, stærkt
forbrændt med det meste af tøjet brændt af, og fik hjælp af to
hjemmehjælpere fra plejehjemmet, som overøste ham med vand.
Kommunegartneren modtog brandvæsenet og kunne fortælle, han
kort forinden havde været i gang med at rive blade sammen udenfor
beboerens vinduer. Herfra havde han observeret et kraftigt ildskær
gennem stuevinduet. Han løb straks om på den anden side af boligen
for at komme ind til beboeren. Med en dyne fik han kvalt ilden i
beboerens tøj, inden han løb efter hjælp på plejehjemmet og fik en
anden til at tilkalde ambulance og brandvæsen.
For brandvæsenet var arbejdet blot at hjælpe ambulancefolk med at
anbringe beboeren på båre, og én af brandmændene kørte med i
ambulance for stadig at overøse den forbrændte med vand.
Herefter blev sofaen båret udenfor og dækket af med en pressening,
idet den havde tydelige aftegninger af, hvor beboeren havde siddet.
Efterfølgende blev der sendt bud efter et følgeskadefirma, der ud over
rengøring af boligen, også kunne behandle for den noget specielle
”brændt kød lugt”. Rengøringen blev først sat i gang efter at
kriminalpolitiet havde frigivet boligen.
Sygehjælpere og kommunegartneren blev senere på dagen tilbudt
psykologhjælp, for sammen at bearbejde hændelsen.
Scenarieanalyse
5
Hyppighed:

4

Konsekvens:

3
2

x

1
1

2

3

4

5
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Slukningsområde Møldrup
Kapacitetsanalyse (2)

Scenarie: Brand i ældrebolig ved plejehjem

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Personel

Materiel

Indsatsledelse

X Frigørelse / fastklemte

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

2

Sikring af skadested

X

Holdleder

1

Tankvogn

1

Personredning

x

Miljøsanering

Brandmænd

12

Slangetender

1

Psykisk Førstehjælp

X

Følgeskade

x

Drejestige

Brandslukning

Forplejning /
indkvartering

Redningsvogn

Vandforsyning

Dyreredning

Olieskadevogn

Pumpepasning

Efterslukning /
oprydning

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Ledelse

X

Beredskabsbåd

x

Analyse af indsatsforløb
(Hver angiver 15 min. af indsatsforløbet)

2 2 2 2

Dyreredning
Vandforsyning
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Brandslukning

2 1

Pumpepasning

1 1 1

Ventilation

2 1

Førstehjælp

2 2 2 1

Efterslukning / oprydning

Indsat mandskab

2 2 4

9 9 7 7

Slukningsområde Møldrup
Scenarie: Brand i bolig ved plejehjem
Analysekonklusion: (2)

Til denne indsats kræves 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd
Havde der samtidig været ild i boligen som angivet i alarmen, ville de ekstra brandmænd fra
hovedstationen også være kommet i brug til brandslukning, evt. evakuering af omkringboende.
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Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

▫ Interne brandforebyggelsesregler
Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:

▫ Uddeling af specieludarbejdet folder om brandforebyggelse for plejehjem og andre
institutioner herved (boenheder)

▫ Forebyggelsesdemonstration, evt. i forbindelse med brandsyn på plejehjemmet
▫ Små interne brandøvelser
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Udrykningsområde Møldrup

Scenarie: Frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld (3)
Melding: Trafikuheld med fastklemte, Løgstørvej 37
Tidspunkt: Søndag d. 7. november 2004 kl. 08.05
Geografisk beliggenhed:
Ca. 13 km. fra brandstationen, 22 km fra hovedstation
Meteorologiske forhold
Koldt, vindstille ca. 2-3 grader
Objekt:
Trafikulykke: 2 personbiler frontal sammenstød
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Situation ved ankomst:
Ved ankomst kunne konstateres, at 2 personbiler – en Golf og en
Suzuki, var stødt frontalt sammen og endt tæt i hver sin grøft. Begge
førere sad fastklemte og formentlig døde, da der ikke var livstegn at
spore hos nogen af de to.
Falck ankommer og ambulanceleder erklærer også begge førere
døde.
Frigørelsesopgaven blev derfor delt mellem redningsberedskabet og
Falck, med frigørelse af fører i hver sin bil. Efter 45-50 minutter er
begge skadelidte frigjorte, og sendt til hospitalet.
Det mødte Politi anmoder beredskabet om, ikke at flytte eller
påbegynde oprydning, før Bilinspektøren fra Skive har haft lejlighed
til at stadfæste, hvordan de to biler var stødt sammen. I
mellemliggende periode blev trafikken holdt tilbage og omdirigeret.
Efter at Falck havde fjernet bilerne blev der foretaget en rengøring af
vejbanen, inden trafikken igen kunne foregå.
Styrker:
Møldrup hjælpebrandstation med 7 mand,
Viborg brandvæsen med 4 mand,
Falck med 2 ambulancer, 1 redningsvogn med frigørelse, 2 ladvogne,
Viborg Politi med 1 patruljevogn.

Frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld
Scenarieanalyse (3)

5
Hyppighed:

4

Konsekvens:

3

x

2
1
1

2

3

4

5
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Udrykningsområde Møldrup
Kapacitetsanalyse (3)

Scenarie: Frigørelse af fastklemte ved trafikuheld

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

x

Frigørelse / fastklemte

Personel

x

Sikring af skadested

Personredning

x

Miljøsanering

Materiel

Indsatsleder

1

Automobilspr
øjte

Holdleder

1

Tankvogn

Brandmænd

10

2

Slangetender

Førstehjælp

Følgeskade

x

Drejestige

Brandslukning

Forplejning / indkvartering

Redningsvog
n

1

Vandforsyning

Dyreredning

Olieskadevo
gn

1

Pumpepasning

Efterslukning / oprydning

x
Beredskabsb
åd

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Analyse af indsatsforløb
(Hver angiver 15 min. af indsatsforløbet)

95

Ledelse

2

2

2

2

2

2

Frigørelse

5

10

10

10

Førstehjælp

5

2

2

Afspærring

8

8

Efterslukning / oprydning

2

2

10

10

12

12

12

Dyreredning
Vandforsyning
Brandslukning
Pumpepasning
Ventilation

Indsat mandskab

12

12

12

12

12

Udrykningsområde Møldrup
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Scenarie: Frigørelse af fastklemte ved trafikuheld (3)
Analysekonklusion:
Indsatsen kræver Indsatsleder, holdleder samt 7 brandmænd.
Umiddelbart ved ankomst iværksættes undersøgelse om der skal foretages førstehjælp.
Undersøgelsen viser desværre at begge implicerede var døde, hvorfor frigørelsesarbejdet sættes i
gang straks. Arbejdet hermed blev delt mellem Falck og brandvæsenet med en bil hver.
Der var stor tilfredshed med, at der til indsatsen mødte flere end ovennævnte brandmænd, idet der
hurtigt viste sig behov for at hjælpe med trafikafspærring, idet intet måtte flyttes, inden
Bilinspektøren (fra Skive) var mødt frem for at klarlægge hændelsesforløbet ved trafikuheldet.
Den geografiske beliggenhed medfører at det lokale brandvæsen har behov for ekspertise og
nødvendigt redningsmateriel.
Der er lang kørevej for Falck og Politi.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
?

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:

▫ Trafikkampagner rent trafiksikkerhedsmæssigt
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Scenarie: Brand i mejetærsker og mark (4)
Melding:
Tidspunkt:
Geografisk beliggenhed:

Meteorologiske forhold

Objekt:

Situation ved ankomst:

Scenarieanalyse (4)
5
Hyppighed:

4

Konsekvens:

3
2
1
1

2

3

4

5
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Carlos skabelon-forslag
Kapacitetsanalyse (4)

Scenarie: Brand i mark og mejetærsker

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

Personel

Frigørelse / fastklemte

Sikring af skadested

Materiel

Indsatsleder

Automobilsprøjte

Holdleder

Tankvogn

Brandmænd

Slangetender

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Brandslukning

Forplejning /
indkvartering

Redningsvogn

Vandforsyning

Dyreredning

X

Olieskadevogn

Pumpepasning

Efterslukning /
oprydning

X

Beredskabsbåd

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Analyse af indsatsforløb
(Hver angiver 15 min. af indsatsforløbet)

Ledelse
Dyreredning
Vandforsyning
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Brandslukning
Pumpepasning
Ventilation
Efterslukning / oprydning

Indsat mandskab
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Scenarie: Brand i mark og mejetærsker (4)
Analysekonklusion:

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:

102

Dimensionerende scenarier i
Udrykningsområde Ørum
Temaer

Repræsentative hændelser/scenarier

Rapport
nr.

Scenarie
nr.

Gruppe A.




Ild i Bolig, Lindum
Ild i bolig, Ørum

- 2001-24

1

-

2




Ild i snedkerværksted, Sjørring
Ild i lab og kontor, ForskningsCenter Foulum

Boliger og dertil
hørende udhuse m.v.
Gruppe B 1.

2002-07

3
4
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Erhverv, Indiustri,
Produktion og lager m.v.
Gruppe B 2.



-

2000-22
2005-71

5



Ild i halmlade, ForskningsCenter Foulum
Gårdbrand Hammershøj

Gruppe B 3.
Arbejdsredskaber
Landbrug m.v.



Ild i traktor, Hammershøj

-

2002-53

7

Gruppe C.



Ild i Skole, Rødding

-

2000-70

8



Ild i plejehjem, Vammen

Landbrugsbygninger
m.v.

6

Skoler og
uddannelsessteder m.v.
Gruppe D.

9

Institutioner m.v.
Gruppe E.
Diverse myndigheder m.
v.
Gruppe F.

* Gasudslip, Kvorning

-

2003-47

10

Energiforsyning m.v.
Gruppe G.



Ild i bolig, Viskum Hovedgård

11



AfvænningsCenter - Ild i beboelsesfløj, Nr. Vinge

12





Ild i lastvogn ved savværk, Torsager
Oliespild på kørebane i Kvorning
Trafikuheld m. fastklemte, Ørum/mollerup

Kulturværdier m.v.
Gruppe H.
Hoteller og
Campingpladser m.v.
Gruppe I.
Infrastruktur m.v.

-

2002-60

13
14
15

Gruppe J.
Steder hvor mange
samles
Gruppe K.




ABA - Ild i sceneskakt, ForskningsCenter Foulum
Tagbrand i Hal, Hammershøj



Skovbrand, Lindum




Skorstensbrand i hus med fast tag
Skorstensbrand i hus med stråtag

-

2000-38

16
17
18

Natur.
Gruppe L.
Skorstensbrande

-

2005-21
2003-05

19
20
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Gruppe M.

-

Gylleudslip, Vammen

2001-45

21

Andet.

Scenarie- & kapacitets analyse nr. 1
Hændelse:

Tidspunkt:

Gruppe:

Nr.:

A.

2001-24

Ild i bolig

Kl. 13.06

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Firkløvervej 10, Lindum

12 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vestlig vind med regn.

Bolig i et plan sammenbygget med garage

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i emhætte og del af tagkonstruktion. Ejer modtager brandvæsenet

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

6

Brandmænd

Frivillige

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

Holdleder

X

Brandslukning

X

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

X

Vandforsyning

X

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

2x2

Vandforsyning

1
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Ventilation

1

Følgeskade

4

Oprydning

(5)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse
Opgaven kan løses af 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 mand.

Forebyggelse eksisterende:
I lokal ugeavis annonceres med diverse tiltag i forbindelse med årstider og højtider, hvor der især sker
anvendelse af åben ild, om oprydning i depotrum samt om rengøring af installationer.

Forebyggelses forslag:
- Udarbejdelse og udlevering af pjecer om brug af åben ild og oprydning.
- Udlevering af røgalarmer.

Risikomatrice – Tjele 1.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år
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1

2

3

Mindre

Mennesker

4

Mere end 5

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Nr. 2
Rapport nr.

Brand i bolig.

Tidspunkt: Gruppe
A
Kl. 15.28

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Vingevej 5, Ørum

1 km.

2001-24
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Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vestlig vind med overskyet og
let frost

Bolig med kælder og tagetage

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Baggang, køkken, stue total røgfyldt med sort røg. Kæler og tagetage synes umiddelbart ikke angrebet.
Tililende oplyser, at der ingen er i boligen.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

Holdleder

x

Brandslukning

x

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

x

Vandforsyning

x

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej.indkvart.

1

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

2x2

Vandforsyning

1

Ventilation

1

Følgeskade

4

Oprydning

(5)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse.
Opgaven kan løses af 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 mand.
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Forebyggelse eksisterende:
I lokal ugeavis annonceres med diverse tiltag i forbindelse med årstider og højtider, hvor der især sker anvendelse af
åben ild samt om oprydning i pulterrum o.l.

Forebyggelses forslag:
Udarbejdelse og udlevering af Pjece om brug af åben ild og oprydning.
Udlevering af røgalarmer.

Risikomatrice – Tjele 2.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Nr. 3

Tidspunkt:

Gruppe:
B.1

Rapport nr:

Brand i snedkerværksted.

Kl. 13.42

Scenarie

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Brobjergvej 6, Sjørring

13 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:
Snedkerværksted sammenbygget med bolig

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i inventar, etageadskillelse og tagkonstruktion i værkstedets østligste del, som er sammenbygget med
bolig. Ilden er brudt gennem taget i et støre område. Der er ikke barnhanenet i området. Ejer oplyser ved
ankomst, at der ikke er personer i bygningen, men i et den vestligste hjørne står 2 stk. 11 kg. Gasflasker.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

Holdleder

Brandslukning

x

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

x

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

X
X
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Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

4

Vandforsyning

2

Følgeskade

1 (2)

Oprydning

(5)

Analysebilag:
Scenarie for sandsynlig hændelse underbygget med hændelse tidligere i virksomheden.
Opgaven kan løses med BC-udægning med 2 C-rør. samt 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.

Forebyggelse eksisterende:
Ingen.

Forebyggelses forslag:
- Frivillig brandsyn, idet virksomheden ikke er brandsynspligtig.

Risikomatrice – Tjele 3.

Hyp
pig
hed

Hyppig

5

>10 pr. år
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Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser
af drift på > 3
måneder, og
måske tab af
kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:
Brand i laboratoriefløj

Tidspunkt:
Kl. 15,32

Nr. 4
Gruppe:
B.1

Rapport nr:
Scenarie
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Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Blichers Allé 20, Foulum

4 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let sydlig vind med overskyet

Fløj på ca. 800 m2 stor bygning i 3 etager.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i laboratorium med jordprøver på 1. sal. Døren til rummet er fastholdt med kile, hvorfor gangen også er
røgfyldt. Branddøre ved trappe i begge ender af bygninger er frie. Alle personer er ude af fløjen. Der er
gasledninger til udvendig flaskecentral, hvor der er lukket for forbindelsen. Det vides ikke om branden har
bredt sig til andre rum.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

Holdleder

x

Brandslukning

x

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

x

Vandforsyning

x

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

1

Følgeskadetrailer
Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

4

Ventilation

2

Vandforsyning

1

Følgeskade

(4)

Oprydning

(7)
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Analysebilag:
Scenarie for sandsynlig hændelse.
Opgaven løses med 2 HT-rør samt 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.

Forebyggelse eksisterende:
Periodiske brandsyn.

Forebyggelses forslag:
- Følges op med fornyet brandsyn.

Risikomatrice – Tjele 4.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5
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Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser
af drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Nr. 5.
Tidspunkt:

Gruppe:

Rapport nr.

B.2

2000-22

Ild i halmlade

Kl. 00.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Blichers Allé 20, Foulum

4 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Regn og frisk vind

Halmlade på 60 x 30 m.
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Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres, ild i et større oplag af snittet halm i et større område i ladens østlige side.
Ilden er i det sydøstlige hjørne brændt gennem taget, og desuden er flere kollaberbare tagelementer åbnet.
Der tilkaldes assistance.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
X
X

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

5

Vandforsyning

2

Oprydning

(7)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse.
Ilden slukkes med BC-udlægning med 3 C-rør, 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.
Assistance og efterslukning med yderligere tilkaldt mandskab er ikke analyseret.
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Forebyggelse eksisterende:
- www.brabdforebyggelse.dk/erhverv/landbrug.

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice – Tjele 5.
Hyppig

5

>10 pr. år
Påregnelig

4

Hyppighed

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr. år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år
1

2

3

4

5

Mindre
kvæstelser, få
personer

Mere end 5
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere/mange
døde

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varig
skader

Mindre varige
skader

Større varige
skader

Ingen/mindre
forstyrrelser på
drift på< 1 dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1 uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder.

Kritisk for
opretholdelse af
funktion – Ophør
af virksomhedens
drift

Mennesker

Ubetydelig

Miljø

Samfund

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

Nr. 6
Gruppe:

Rapport nr.

B.2

2005-71

Gårdbrand

Kl. 06,25

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Nørbækvej 17, Hammershøj

10 km.
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Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Regn og rusk

Stald med dyr tæt bebygget til bolig.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres ild i del af stald mod bolig. De fleste dyr er ude, men der er endnu kalve i et
mindre rum i staldens fjernest hjørne, hvor derfra til det fri kun er et vindue. Der er meget røg i stalden.
Naboer hjælper ved dyreredning.
Der tilkaldes mere mandskab. Ilden menes opstået ved fra traktorkørsel i fodergang med løst halm.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

x

Dyreredning

x

Brandslukning

x

X

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Dyreredning

3

Brandslukning

2+2

Vandforsyning

1

Ventilation

1

Oprydning

(7)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse
Til opgaven kræves der 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd.

119

Forebyggelse eksisterende:
- Kampagner og foldere fra forsikringsselskaber og DBI m.fl.
- www.brandforebyggelse.dk/erhverv/landbrug

Forebyggelses forslag:
- Yderligere kampagner via hjemmesider, stande, dyrskuer og medier.
- Frivillige brandsyn samt opfordring til anskaffelse af slukningsudstyr.

Risikomatrice – Tjele 6.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

3

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader
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Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser
af drift på > 3
måneder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

Nr. 7
Gruppe:

Rapport nr.

B.3

2002-53

Ild i traktor

Kl. 16.34

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Randersvej 52, Hammershøj

11 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:
121

Sol og let vind

Traktor på mark frakoblet halmpresser

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres en traktor frakoblet en halmpresser kørt ind på en græsmark. Ilden har
overtændt traktoren.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

3

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
x
x

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

2

Vandforsyning

1

Oprydning

(3)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse.
Opgaven løses med 1 HT-rør.- 1 indsatsleder, 1 holdleder og 3 mand.
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Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:
- Oplysningspjecer til landbruget om rengøring af maskiner..

Risikomatrice – Tjele 7.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

3

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader
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Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:
Ild i Skole

Tidspunkt:
Kl. 21.25

nr. 8
Gruppe:

Nr.:

C.

2000-70
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Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Meldgårdsvej 24, Rødding

7 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Frisk vestlig vind med regn.

Ild i hjemkundskabslokale.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i hjemkundskabslokale, vinduer er sprængt. Ilden er under udbredelse til tagkonstruktion. Rummene er
røgfyldte. Personale er med slangevindue gennem vindue påbegyndt lukning med slangevinde.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

Holdleder

X

Brandslukning

X

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

X

Vandforsyning

X

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

2+2

Vandforsyning

1

Ventilation

2

Følgeskade

(2)

Oprydning

(7)
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Analysebilag:
Rapport fra hændelse
Opgaven løses med 2 HT-rør. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.

Forebyggelse eksisterende:
- Periodiske brandsyn.

Forebyggelses forslag:
Periodiske brandsyn.
- Interne brandforebyggelsesregler.
- Instruktion og elementær brandbekæmpelse med personale.

Risikomatrice – Tjele 8.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

3

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader
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Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser
af drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

Nr. 9
Gruppe:

Rapport nr.

D.

Scenarie

Ild på Plejecenter

Kl. 19.45

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Tjele Møllevej 10, Vammen

7,5 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Overskyet med frisk vind

Ild i værelse.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten oplyses, at en beboer er reddet ud af en brændende seng, som skyldes sengerygning.
Beboere i naborum er reddet ud. Dog er en sengeliggende i et værelse 2 rum længere henne af gangen. Der
er en vagt til stede.
Der er tilkaldt ambulance.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

x

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

x

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

x

Personredning

x

Brandslukning

x

Vandforsyning

1

Holdleder
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Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Personredning

2

Brandslukning

2

Vandforsyning

2

Ventilation

1

Følgeskadebek.

(4)

Oprydning.

(3 + 4)

Analysebilag:
Scenarie baseret på hændelse
Opgaven løses med 1 HT-rør. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.

Forebyggelse eksisterende:
- Periodiske brandsyn
- Elementær brandbekæmpelse med personale.
- Intern brandforebyggelse.

Forebyggelses forslag:
- Periodiske brandsyn
- Elementær brandbekæmpelse med personale.
- Intern brandforebyggelse.

Risikomatrice – Tjele 9.

Hyppighe
d

Hyppig

5

>10 pr. år
Påregnelig

4

1-10 pr. år
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Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

129

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

nr. 10

Tidspunkt:

Gruppe:

Rapport nr.

F.

2003-47

Gasudslip

Kl. 19.27

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Nymarksvej 3, Kvorning

6 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vestlig vind

Enfamiliehus med tilsluttet gasnettet

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres, at ejer har gravet en gasledning til huset over ved at grave omfangsdræn ved
kælderen. Vinden driver væk fra huset. Der sikres til Naturgasselskabet kommer og klemmet bruddet.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

1

1

Holdleder

Miljøtrailer

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Sikring af skadested

5
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Analysebilag:
Rapport fra hændelse.
Opgaven løses med 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 mand.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice – Tjele 10.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5
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Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 11

Gruppe:

Nr.:

G

Senarie

Ild i bolig Viskum Hovedgård

04.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Østervangsvej 8, Viskum

6

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Klart og let vind

Ild i nordfløj.
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Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i værelser og gang. Der er beboer i fløjen, som skal redes.
Der tilkaldes ambulance.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X
Indsatsledelse

1

Indsatsleder

1

Holdleder

Sikring af
skadested

X

Personredning

X

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

X

Brandslukning

X

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

X

Vandforsyning

X

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Personredning

2x2

Brandslukning

2 (+2)

Vandforsyning

1

Førstehjælp

2

Ventilation

(1)

Følgeskade

(4)

Oprydning

(3 + 4)

Analysebilag:
Scenarie
Opgaven kan løses 2 HT-rør. - 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 mand.
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Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice - Tjele 11.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

134

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
Betydelig
forstyrrelser – forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 12

Gruppe:

Nr.:

H

Scenarie

Ild i beboerfløj afvændingscenter Nr. Vinge

23.25

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Hobro Landevej 116, Nr. Vinge

5 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Hård østlig vind

Beboerfløj i 2 etager med 14 værelser

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i værelse i tagetagen. Ilden er under udvikling til at sprede sig til gang, som er delvis røgfyldt.
2 beboere er ikke kommet ud. Den ene er storryger. Det frygtes, at ilden er opstået ved sengerygning.
Ambulance er tilkaldt.

Indsatsopgaver

Indsatsenheder – mandskab - materiel
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X

X
Indsatsledelse

1

Indsatsleder

1

Holdleder

Sikring af
skadested

X

Personredning

X

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

X

Brandslukning

X

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

X

Vandforsyning

X

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Personredning

2x2

Brandslukning

2 + (2)

Vandforsyning

2

Sikring af skadested

1

Førstehjælp

(2)

Ventilation

(2)

Følgeskade

(4)

Oprydning

(3+4)

Analysebilag:
Scenarie

Forebyggelse eksisterende:
- Periodiske brandsyn.
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Forebyggelses forslag:
- Periodiske brandsyn
- Udlevering af pjecer og værelsesopslag om sikkerhedsregler mod brug af åben ild og sengerygning.
- Intern brandforebyggelse

Risikomatrice – Tjele 12.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Kvæstede

4

personer

Få livsfarligt
kvæstede/dø
de

Ubetydelig kvæstelser, få

5
Flere/mange
døde

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser
af drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

137

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

13

Gruppe:

Rapport nr.

I

2002-60

Ild i Lastvogn med råtræ ved savværk

Kl 15.37

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Viskum Skovvej 13, Torsager

8 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Overskyet

Lastvogn lastet med råtræ holdende ved trælager

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres en lastvogn holdende ca. 3 m fra et større lager af råtræ ved Viskum Skov
Savværk. Førehuset er overtændt, og der er begyndende antændelse i lasten af træ.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
x
x

1

Holdleder
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Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

4

Vandforsyning

1

Oprydning

(5)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse
Opgaven løses med BC-udlægning med 2 C-rør. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice – Tjele 13.

Hyp
pig
hed

Hyppig

5

>10 pr. år
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Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

140

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

Oliespild på kørebane

Kl. 19.39

14

Gruppe:

Rapport nr.

I

2001-05

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Viborgvej, Kvorning

6 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Diset og vådt

Personvogn med lækage i bundkar olieudslip

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres oliepøl på kørebane, hvilket er sket ved påkørsel ag helleanlæg,

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver

Indsatsleder

x

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning

Førstehjælp

Brandslukning

1

1

Holdleder

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

Autombilsprøjte

Forureningebek.

Miljøsanering

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

1

1

Miljøtrailer

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:
Forureningsbekæmp.

Forløb:

Indsatsmandskab:
1+1
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Analysebilag:
Opgaven løses med opsamlingsmiddel 1 holdleder og 1 brandmand.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice – Tjele 14.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5
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Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:
Trafikuheld med fastklemte

nr. 15

Tidspunkt:

Kl. 06.46

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Østergade mellem Ørum og Mollerup

3 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vind og regn

Personvogn kollideret med 2 vejtræer.
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Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres en person siddende i vognen men er klemt fast ved ratstammen.
Personen er delvis ved bevidsthed.
Ambulance er på vej.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
1

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Forureningebek.

Miljøsanering

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse
1

1

Personredning

1

Holdleder

Sikring af
skadested
1

1

Miljøtrailer

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Personredning

5

Forureningsbekæmp.

(1)

Førstehjælp

(4)

Analysebilag:
Opgaven løses med frigørelsesudstyr og opsamlingsmiddel.
1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandmænd.
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Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice – Tjele 15.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

3

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader
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Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse

Nr. 16

Hændelse:

Tidspunkt:

Gruppe:

Rapport nr.

ABA- alarm. Ild i skakt ved scene

Kl. 12.42

J.

2000-38

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Blichers Allé 20, Foulum

4 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vind og sol

Auditorium med scene i 2 etager med bagscene

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Alarmen afblæses, men mandskabet er fremme, og eftersyn viser ild i elinstallationer i skakt ved scene, som
går gennem 2 etager og bagved liggende rum.
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Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

x

Personredning

x

Brandslukning

x

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Personredning

2

Brandslukning

2

Vandforsyning

1

Ventilation

(1)

Oprydning

(4)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse.
Opgaven løses med 1 HT-rør. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:
- Periodiske brandsyn.
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Forebyggelses forslag:
- Periodiske brandsyn.

Risikomatrice – Tjele 16.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser
af drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift
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Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 17

Gruppe:

Nr.:

J.

Scenarie

Tagbrand i Hammershøj Hallen

11.25

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Vorningvej 33, Hammershøj

9 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Frost og let nordlig vind.

Ild i tagkonstruktion (nyt paptag under udfør.)

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Røgudvikling fra tag. Tagbrændere er med pulverslukkere påbegyndt slukning. der rejses stige, og sker
opskæring af tag, og slukkes med Ht-rør. Brugere af hallen forberedes på rømning af hallen.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
X

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøvogn/trailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadevogn/tr.

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
X

Brandslukning

X

Vandforsyning

X

1

Holdleder
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Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

2

Vandforsyning

1

Følgeskade

2

Oprydning.

(2+3)

Analysebilag:
Scenarie fra hændelse.
Opgaven løses med 1 HT-rør. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice - Tjele 17.

Hyppighe
d

Hyppig

5

>10 pr. år
Påregnelig

4

1-10 pr. år
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Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

nr. 18

Gruppe:

Rapport nr.

K.

Scenarie

Tidspunkt:

Skovbrand

Kl. 17.30

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Lindum Skov, Erikstrupvej, Lindum

14 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Frisk sydvestlig vind

Ryddet stykke skov - nyplantning ca. 1 ha.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstatere ild i et stykke nyplantning med rester af visne grene fra rydning af højskov. Ilden
er på vej mod et stykke løvtræ mod vest og juletræskultur med nord.

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Brandslukning

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
x
x

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

5

Vandforsyning

2
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Oprydning

(7)

Analysebilag:
Scenarie
Opgaven løst med BC-udlægning med 3 C-rør. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:
- Annoncering i lokale ugeaviser om påpasselighed i skove i især årene efter stormfald.

Risikomatrice – Tjele 18.
Hyppig

5

Hyppighed

>10 pr. år
Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
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Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

Mindre

Mennesker

4

Mere end 5

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

Tidspunkt:

nr. 19

Gruppe:

Rapport nr.

L

2001-45

Skorstensbrand i hus med fast tag

Kl. 18.53

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Erikstrupvej 17, Lindum

17 km.
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Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Frisk vestlig vind med frost.

Bolig med udnyttet tagetage.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ild i muret skorsten i bolig, tilsluttet fastbrændselskeddel i stue. Begyndende rør i boligen (svovllugt).

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

3

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
Brandslukning

x

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

3

Ventilation

1

Oprydning

(4)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse
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Forebyggelse eksisterende:
Indsatsleder orienterer skadelidte om mulig årsag til skorstensbrand.

Forebyggelses forslag:
- Udleveres pjece om fyring med fast brændsel.
- Indsatsleder orienterer skadelidte om mulig årsag til skorstensbrand.

Risikomatrice – Tjele 19.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader
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Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens

Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

nr. 20.

Tidspunkt:

Skorstensbrand i hus med stråtag

Kl. 21.00

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Overgårdsvej 16, Mollerup

4,5 km.

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Let vind og frost.

Enfamiliehus og udhus med stråtag.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Konstateres ild i skorsten , enkelte gløder falder ned på stråtaget,

Indsatsopgaver

Indsatsenheder – mandskab - materiel
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x

x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

5

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Vandforsyning

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Miljøtrailer

Forureningebek.

Miljøsanering

1

Tankvogn

Ffølggeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetander

Pionervogn

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
Brandslukning

x

1

Holdleder

Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Brandslukning

4

Ventilation

1

Oprydning

(5)

Analysebilag:
Hændelse.
Opgaven løses med stiger, skorstens ydstyr og 1 HT-rør. 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 mand.

Forebyggelse eksisterende:
Skadelidte orienteres om fyring med fast brændsel.
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Forebyggelses forslag:
Skadelidte orienteres om fyring med fast brændsel.

Risikomatrice – Tjele 20.
Hyppig

5

>10 pr. år

Hyppighed

Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2
Mindre

Mennesker

3
Mere end 5

Ubetydelig kvæstelser, få kvæstede
personer

4

5

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for varig Mindre varige Større varige
skader
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Scenarie- & kapacitets analyse
Hændelse:

nr. 21

Tidspunkt:

Gruppe:

Rapport nr.

M

2001-45

Gylleudslip fra tank

Kl. 15.57

Geografisk beliggenhed:

Afstand til Tjele Brandvæsen:

Tjele Møllevej, 20, Vammen

7 km

Metrologiske forhold:

Beskrivelse af objekt:

Regn og rusk.

Gylletank lægge ud over kørebane.

Beskrivelse af situationen ved ankomst:
Ved ankomsten konstateres et større udslip af gylle ca. 20 tons, hvilket er sket ved, at pumpetud er drejet
ud over kant, og ved en fejl er pumpen startet. Gyllen er løbet ud over kørebanen, og her i regnvandsafløb
med udløb i vandløb ved Tjele Langsø

Indsatsenheder – mandskab - materiel

Indsatsopgaver
x

1

Indsatsleder

Førstehjælp

7

Brandmænd

Frivillige

Ventilation

1

Indsatsledervogn

Drejestige

Følgeskade

1

Autombilsprøjte

Indsatsledelse

Sikring af
skadested

Personredning
Brandslukning
x

1

1

Holdleder

x

Vandforsyning

x

Forureningebek.

Miljøsanering

2

Tankvogn

Følgeskadetrailer

Frigørelse fastkl.

Forplej. Indkvarter.

1

Slangetender

Pionervogn

Miljøtrailer
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Analyse af indsatsforløb:
Opgave:

Forløb:

Indsatsmandskab:

Indsatsledelse

1+1

Forureningsbek.

5 – (3)

Vandforsyning

2

Følgeskade

(3)

Oprydning

(7)

Analysebilag:
Rapport fra hændelse
Opgaven løses med spuling af kørebane, opsamling med slamsugere. – 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7
brandmænd.

Forebyggelse eksisterende:

Forebyggelses forslag:

Risikomatrice – Tjele 21.

Hyp
pig
hed

Hyppig

5

>10 pr. år
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Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer

3

0,1–1 pr. år
Sjælden

2

0,01-0,1 pr.
år
Næsten aldrig

1

<0,10 pr. år

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelig

Mindre
Mere end 5
kvæstelser, få kvæstede
personer

Få livsfarligt
Flere/mange
kvæstede/død døde
e

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for
varig skader

Mindre varige Større varige
skader
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser
på drift på< 1
dag

Kortere
forstyrrelser –
Forsinkelse af
drift på < 1
uge

Betydelig
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser –
Forsinkelser af
drift på > 3
måneder, tab
af kunder.

Kritisk for
opretholdelse
af funktion –
Ophør af
virksomheden
s drift

Konsekvens
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Dimensionerende scenarier i
Udrykningsområde Bjerringbro.

Brand
 Brand i landejendom med dyr (1)
 Brand i lejlighed (2)
 Brand i skov og krat i boligområde (3)
 Brand i træindustrifabrik (4(

Miljøuheld
 Overløb fra saltsyretank i svømmehal (5)
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Scenarie: Brand i landejendom med dyr (1)

(BBGD)

Melding: "Bygningsbrand – gårdbrand / dyrehold”
Tidspunkt: Fredag kl. 19.38
Geografisk beliggenhed: Placering ca. 250 meter fra asfalteret vej.
17 km fra brandstationen. Afstand til nærmeste branddam 3,2 km.
Meteorologiske forhold: Regn, storm til orkanstyrke i vindstødene.
Objekt: Svinestald med ca. 1200 svin fordelt på tre
sammenbyggede længer i vinkel uden brandadskillelse. Stald og
mølleri i midterlængen. Eternittag på staldlænger. Stuehus med
tegltag er fritliggende, ca. 5 meter fra staldlængerne.

Situation ved ankomst: Brand i stald nr. 1. Ruder er sprængt og
ilden har bredt sig til alt brændbart. Stalden røgfyldt og høj
temperatur. Stald 2 og i mindre grad stald 3 er truet af branden,
hvorimod stuehuset ikke umiddelbart er truet, da vindretningen er
væk fra bygningen. Dyreredning kan ikke foretages af tililende, men
man foreslår nedskydning med jagtgeværer, hvilket afslås af ISL.
Man kan høre levende svin i stalden.

Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Sjælden. Fra 0,01 – 0,1 pr. år
Konsekvens: Værdiskade fra 1 mio. kr. til 10 mio. kr. og alvorlige
forstyrrelser af driften.

4
3
2

X

1
1

2

3

4

5
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Kapacitetsanalyse

Scenarie: Brand i landejendom med dyr (1)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Personel

Materiel

Indsatsledelse

X Frigørelse / fastklemte

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

2

Sikring af skadested

X

Holdleder

2

Tankvogn

2

Miljøsanering

Brandmænd

14

Slangetender

Værnepligtige

3

Drejestige

Personredning

Psykisk Førstehjælp

X

Følgeskade

Brandslukning

X

Forplejning /
indkvartering

Vandforsyning

X

Dyreredning

Pumpepasning

X Efterslukning /
oprydning

Ventilation

X

Aktuelle
Indsatsopgaver

Ledelse
Dyreredning

Redningsvogn

X

Olieskadevogn

X

Beredskabsbåd

Lift-/ tankvogn

1

Analyse af indsatsforløb
(Hver angiver 15 min. af indsatsforløbet)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 --- osv. til 9.30 t.
4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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Vandforsyning

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 --- osv. til 9.00 t.

Brandslukning

4 4 4 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 --- osv. til 9.30 t.

Pumpepasning

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- osv. til 9.30 t.

Ventilation
Efterslukning / oprydning

5

Belysning

Indsat mandskab

3 3 3 3 3 3 3 3 1 --- osv. til 9.30 t.

9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Indsatsen afsluttes efter
2 2 2 2 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9.30 t.
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Scenarie: Brand i landejendom med dyr (1)

Analysekonklusion:

Til denne indsats kræves 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd i førsteudrykning,

Derudover suppleres med 3 mand fra egen station, 5 mand fra nabobrandvæsen og 3 mand fra
Beredskabsstyrelsens afdeling i Herning.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:



Diverse kampagner og foldere fra forsikringsselskaber og DBI m.fl.
www.brandforebyggelse.dk/erhverv/landbrug

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:





Yderligere kampagner via hjemmeside, stand på messer og ved dyrskuer samt via
medierne
Andre målrettede kampagner sammen med fagorganisationer
Frivillige brandsyn samt opfordring til anskaffelse af slukningsudstyr.
Frivilligt eftersyn ved aut. el-installatør
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Scenarie: Brand i lejlighed (2)

(BBLe)

Melding: "Bygningsbrand - Lejlighed"
Tidspunkt: Fredag 13. oktober 23.44.
Geografisk beliggenhed: Gade i Bjerringbro by med blandet
bebyggelse. Ca. 2 km fra brandstationen. Ca. 200 meter til
brandhane.
Meteorologiske forhold: Regn og let blæst
Objekt: 2-etages ejendom med 4udlejningslejligheder.
Situation ved ankomst: Ild i lejlighed på første sal. Røg står ud af
vinduer. Alle beboere er ude. Trappeopgang er røgfyldt.

Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Påregnelig, ca. 1 – 10 pr. år
Konsekvens: Få personer, værdiskade fra 10.000 til over 100.000
kr.

4

X

3
2
1
1

2

3

4

5
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Kapacitetsanalyse

Scenarie: Brand i lejlighed (2)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

Personel

X Frigørelse / fastklemte

Materiel

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

Sikring af skadested

Forureningsbekæmpels
e

Holdleder

1

Tankvogn

Personredning

Miljøsanering

Brandmænd

5

Slangetender

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Forplejning /
indkvartering

Redningsvogn

Brandslukning

X

Vandforsyning

X

Olieskadevogn

Pumpepasning

X

Beredskabsbåd

Ventilation

X

Lifttankvogn

Aktuelle
Indsatsopgaver

Ledelse

1

1

Analyse af indsatsforløb
(Hver  angiver 15 min. af indsatsforløbet)

2 2 2 2 2 2 2 2
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Vandforsyning

1 1

Brandslukning

2 2 2 2 2 2

Ventilation

1 1 1 1 1 1

Pumpepasning

1 1 1 1 1 1

Lift-/snorkelbetjening

1 1

Reetablering

Indsat mandskab

1 1

lyssætning
5 5

7 7 7 7 7 7 7 7

Scenarie: Brand i lejlighed (2)

Analysekonklusion:
Til denne indsats kræves der 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandmænd
Der synes ikke at være belæg for at udspare mandskab eller materiel ved indsatsen.
I tilfælde af personredning ville der mangle 2 brandmænd.
På meldingen kan det ikke høres, om der er fare for personer, ekstra køretøj med
supplerende mandskab fra egen station eller opgradering til 1 + 7 i førsteudrykningen skal i
så fald kunne etableres, hvilket, pga. tidsfaktoren, kan give alvorlige konsekvenser for
menneskeliv og skader.
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Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:


Ingen

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:



Kampagne for opsætning af røgalarmer (Evt. uddeling af gratis røgalarmer med
sponsorstøtte)
Fremlægning af folderen ”Røgalarmer og alarmanlæg i boligen” på biblioteker m.v.
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Scenarie: Brand i skov og krat i boligområde (3)

(BNMi)

Melding: "Naturbrand – mindre brand)
Tidspunkt: lørdag kl. 14.20
Geografisk beliggenhed: Naturområdet / det grønne område ligger
ca. 4½ km fra brandstationen. Afstand til nærmeste brandstander
ca. 1000 meter.
Meteorologiske forhold: sol og let brise.
Objekt: Krat, græs, buskads og gamle grantræer. Dels på skråning
og dels på fladt terræn. Umiddelbart ingen værdi, men placeret midt
i et større villaområde.
Situation ved ankomst: Det brænder i grankvas og nederste
udgåede grene på træerne på skåningen samt i underskov / krat på
fladt terræn ca. 200 meter fra skrænten (to indsatssteder)

Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Fra 1- 10 pr. år

4

Konsekvens: Fra ubetydelige skader til få skadede personer.

3

X X

2
1
1

2

3

4

5
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Kapacitetsanalyse

Scenarie: Brand i skov og krat i boligområde (3)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

Personel

X Frigørelse / fastklemte

Sikring af skadested

Materiel

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

Holdleder

1

Tankvogn

Brandmænd

7

Slangetender

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Brandslukning

X

Forplejning /
indkvartering

Redningsvogn

Vandforsyning

X

Oprydning

Olieskadevogn

Pumpepasning

X

Beredskabsbåd

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Ledelse

1

Lift - / tankvogn

1

Analyse af indsatsforløb
(Hver  angiver 15 min. af indsatsforløbet)

2 2 2 2 2

Vandforsyning
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Brandslukning

5 5 5 5 5

branddaskere

Ventilation
Pumpepasning

2 2 2 2 2

Oprydning

Indsat mandskab

9 9 9 9 9
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Scenarie: Brand i skov og krat i boligområde (3)

Analysekonklusion:

Denne indsats kræver 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:



Foldere om naturbrand

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:



Information i skolen om brandslukning og brandforebyggelse
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Scenarie: Brand i træindustrifabrik (4)

(BBin)

Melding: "Bygningsbrand – industribygning”
Tidspunkt: Mandag kl. 06.05
Geografisk beliggenhed: Placering i industriområde med
brandhane 5,6 km fra brandstationen.
Meteorologiske forhold: Sneslud.
Objekt: Træindustrifabrik med lakeringsanlæg med lakker med
flammepunkt over 55o C. Kantsprøjtning og lignende med
brandfarlige lakker.
Situation ved ankomst: Brand i lakeringslinie og mindre laklager (to
tønder). Branden delvist slukket af sprinkleranlæg.
Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Påregnelig, 1 til 10 pr. år

4

Konsekvens: Værdiskader fra 100.000 kr. til 10 mio. kr. og alvorlige
forstyrrelser i driften.

3

x

2
1
1

2

3

4

5
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Kapacitetsanalyse

Scenarie: Brand i træindustrifabrik (4)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Personel

Materiel

Indsatsledelse

X Frigørelse / fastklemte

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

Sikring af skadested

X

Holdleder

1

Tankvogn

Brandmænd

7

Slangetender

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

Følgeskade

Drejestige

Brandslukning

X

Forplejning /
indkvartering

Redningsvg.
(mandskabstra.p.)

Vandforsyning

X

Dyreredning

Olieskadevogn

Pumpepasning

X Efterslukning /
oprydning

Beredskabsbåd

Ventilation

X

Lifttankvogn

Aktuelle

1

1

1

Analyse af indsatsforløb
(Hver angiver 15 min. af indsatsforløbet)

Indsatsopgaver

Ledelse

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Brandslukning

2 4 4 4 4 4

Vandforsyning

2

termografering

177

Pumpepasning
Ventilation
Efterslukning / oprydning

Indsat mandskab

1 1 1 1 1 1 1
2 2 2
2 2 6 5 5

7 9 9 9 9 9 9 7 7
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Scenarie: Brand i træindustrifabrik (4)
Analysekonklusion:
Til denne indsats er anvendt 1 indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd.
Der kan ikke spares på mandskabet ved indsats på virksomheder af denne type.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
Lovpligtige brandsyn.
Kampagne for varmt arbejde

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:
Brandøvelser med ansatte og brandvæsen
Opfølgning på brandsyn ved møde mellem virksomhedens ledergruppe og brandvæsenet.
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Scenarie: Overløb fra saltsyretank ved svømmehal (5)

(BSFK)

Melding: "Større forurening – kemikalieudslip"
Tidspunkt: torsdag kl. 14:45
Geografisk beliggenhed: Svømmehallen er en del af Bjerringbro
Idrætspark og er beliggende midt i Bjerringbro by ca. 3 km fra
brandstationen ved ringvejen.
Meteorologiske forhold: Klart tørt vejr, let blæst fra vest.
Objekt: Svømmehallens teknikrum er placeret i kælder under
bassinet. Adgangsvej er via indvendig trappe. I teknikrummet er
placeret to mindre rum (4 m2) og indrettet med dørtrin, så tankens
indhold kan rummes på gulvet. Indladning via rørforbindelse fra
terræn. Særlig aflæsningsinstruks, således at klor og syre ikke
blandes. Åbning til det fri via stor dobbeltdør til lyskasse /
indladningsskakt.
Situation ved ankomst: I forbindelse med aflæsning af syre stopper
chaufføren
ikke
på
anmodning
af
hallens
tekniske
servicemedarbejder,
hvorfor
tanken
overløber.
Servicemedarbejderen forsøger selv opsamling, men må opgive pga.
at indåndingsluften hurtig mættes af syredamp.
Indsatsmandskabet indsættes med kemikaliedragt.
Scenarieanalyse
5
Hyppighed: Sjældent, fra 0,01 til 0,1 pr. år.

4

Konsekvens: Fra ubetydelig til betydelig påvirkning af mennesker og
miljøet. Specielt hvis der sker sammenblanding af klor og syre.

3
2

X

1
1

2

3

4

5
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Kapacitetsanalyse

Scenarie: Overløb fra saltsyretank ved svømmehal (5)

Indsat personel og materiel
Indsat
Indsatsopgaver

Indsatsledelse

Personel

X Frigørelse / fastklemte

Sikring af skadested

Forureningsbekæmpels
e

Personredning

Miljøsanering

Førstehjælp

X

Brandslukning

Materiel

Indsatsleder

1

Automobilsprøjte

Holdleder

1

Tankvogn

5

Slangetender

X Brandmænd

Følgeskade

Drejestige

Forplejning /
indkvartering

Redningsvogn

Vandforsyning

Olieskadevogn

Pumpepasning

Beredskabsbåd

Ventilation

Aktuelle
Indsatsopgaver

Ledelse
Miljøsanering

1

X

Analyse af indsatsforløb
(Hver  angiver 15. min af indsatsforløbet)

2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
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Ventilation

2 1 1 1 1 1 1 1

Førstehjælp

2

Hjælper

1

Indsat mandskab

7 7 7 7 7 7 7 7
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Scenarie: Overløb fra saltsyretank ved svømmehal (5)

Analysekonklusion:
Indsatsopgaven skal indledningsvis løses med fuld åndedrætsbeskyttelse. 2 brandmænd skal have
til opgave at undersøge om nogen har ubehag med svie i øjne og næse, med henblik på eventuel
behandling.

Forebyggelsestiltag

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:


Idrætsparkens egne instrukser for omgang med kemikalier m.v. præsenteres for
distributøren med krav om, at de skal holdes.

Forslag til nye forebyggelsesinitiativer:


beredskabsøvelser
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3 Godkendelse af Udkast til Plan for Risikobaseret
Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
3.3 - Bilag: Bilag 2. Risikoanalyser for Silkeborg Kommune
DokumentID: 9212840

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård
Hændelsestitel: Brand

Tidspunkt: Mandag den 21. september, kl.16.30

Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup

Afstand fra brandstation: 9,8

Meteorologiske forhold: Uden betydning
Beskrivelse af objekt: 4-længet gård fra 1932, med BD-etageadskillelse og halmloft
Beskrivelse af situation ved ankomst: 2 længer er ved ankomst overtændt, dog ingen brand i
stueetagen på den ene, eternittag, stor risiko for brandspredning til beboelse, ingen dyr. Vandforsyning
er sø 500 m. fra brandstedet.
Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

x

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

13

Brandmænd

Andre

x

Vandforsyning

Følgeskade

2

Automobilsprøjter

Lift

x

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

2/3

Tankvogne

Miljø-/redningsvogn

Bådberedskab

Venteplads

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

0/1
x

2

Holdleder

Slangetender

Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Udlægning
Brandslukning
Vandforsyning
Sikring af skadested
Logistik, lysopsætning

Forløb

Indsatspersonel
1+1+1
6
6
3
2
1

Projektopgave – Risikobaseret dimensionering
April 2005

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård
•Bygningsreglementet
•Forsikringsselskab: Kampagner for bedre brandsikkerhed, reduceret præmie.

Forebyggelses
tiltag:

•Dialog med landbrugsforeningen angående generelle forebyggelsestiltag
•Kurser i elementær brandbekæmpelse
•Opsøgende rådgivning til gårdejer ang. tiltag til bedre brandsikkerhed på gården.

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens

Projektopgave – Risikobaseret dimensionering
April 2005

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård m/dyrehold
Hændelsestitel: Brand med svin

Tidspunkt: Lørdag den 23. februar, kl. 22.30

Beliggenhed: Sindingvej 10

Afstand fra brandstation: 6,8

Meteorologiske forhold: Uden betydning
Beskrivelse af objekt: Staldlænge
Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i staldlænge med ca. 400 søer og smågrise, branden er
startet i lade og bredt sig til staldlængen. Tagkonstruktion, øvrige staldlænger truet af branden.
Dyreredning påbegyndt af ejer og naboer
Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

x

x

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

2

Holdleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

16

Brandmænd

1

Dyrlæge

x

Vandforsyning

Følgeskade

2

Automobilsprøjter

1

Lift

x

Brandslukning/røgdykning

x

Ventilering

2/3

Tankvogne

Miljø-/redningsvogn

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Frigørelse af fastklemte

x

Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

0/1
x

Slangetender

Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Dyreredning
Udlægning
Vandforsyning
Brandslukning
Ventilering/sikring af skst
Lys, logistik
Dyrlæge

Forløb

Indsatspersonel
1+1+1
6
4
3
4
2
1
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand – gård m/dyrehold
•Bygningsreglementet
•Forsikringsselskab: Kampagner for bedre brandsikkerhed, reduceret præmie.

Forebyggelses
ønsker:

•Dialog med landbrugsforeningen angående generelle forebyggelsestiltag
•Kurser i elementær brandbekæmpelse
•Opsøgende rådgivning til gårdejer ang. tiltag til bedre brandsikkerhed på gården.
•Røg detekteringsanlæg

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker/
dyr

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens

Projektopgave – Risikobaseret dimensionering
April 2005

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - industribygning
Hændelsestitel: Brand i Jørck & Larsen, dynefabrik

Tidspunkt: Onsdag den 21. juni, kl. 09.30

Beliggenhed: Industrivej 1, Them

Afstand fra brandstation: 2,7

Meteorologiske forhold: Uden betydning
Beskrivelse af objekt: Maskine der limer vat og bomuld sammen, placeret i 600 m2 brandsektion.
Beskrivelse af situation ved ankomst: Ild fra maskinen har bredt sig til ca. 150 m2 hjørne af
brandsektionen. Der er risiko for brandspredning til 2 tilstødende brandsektioner. Ved indsatsleders
ankomst bryder branden igennem taget.
Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

2

Holdleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

9

Brandmænd

1

Følgeskadebekæmpelse

x

Vandforsyning

Følgeskade

2

Automobilsprøjter

1

Lift

x

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

1

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

Bådberedskab

Venteplads

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

Slangetender
x

Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Udlægning
Brandslukning
Vandforsyning
Ventilering
Følgeskade

Forløb

Eksternt

Indsatspersonel
1+1+1
4
6
1
2
1

Projektopgave – Risikobaseret dimensionering
April 2005

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - industribygning
Tekniske- og driftsmæssige forskrifter

Forebyggelses
ønsker:

•Kurser i elementær brandbekæmpelse
•Indførelse af ordensregler for personale
•El-sikkerhedstjek
•Opsætning af ABA + sprinkling

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens

Projektopgave – Risikobaseret dimensionering
April 2005

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, institution
Hændelsestitel: Ild i Frydenslund plejehjem

Tidspunkt: Lørdag den 28. december, kl. 00.30

Beliggenhed: Grønnegade 10, Silkeborg

Afstand fra brandstation: 3,5

Meteorologiske forhold: - 2° Celsius
Beskrivelse af objekt: Ældrebolig på 1. sal, sprinklet
Beskrivelse af situation ved ankomst: Tilkaldt som følge af trykfald på sprinkleranlægget. Ved
ankomst brand i ældrebolig på 1. sal, beboeren er savnet, samt mindre røg på gang, evakuering
påbegyndt af personalet jf. instruks.
Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

1

Holdleder

x

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

5

Brandmænd

x

Personale

x

Vandforsyning

x

Følgeskade

1

Automobilsprøjter

1

Lift

x

Brandslukning/røgdykning

x

Ventilering

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Frigørelse af fastklemte
x

Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

Slangetender
Diverse

Opgave
Indsatsledelse/sikring af skst
Evakuering/førstehjælp
Udlægning
Røgdykning/personredning
Røgdykkere til evakuering
Vandforsyning
Ventilering
Følgeskade

Forløb

Indsatspersonel
1+1
4
2
2
1
2
2
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, institution
•ABA + sprinkling
•Beredskabsplan og evakueringsinstruks
•EB-kurser og FHJ-kurser
•Brandsyn

Forebyggelses
tiltag:

•Opsøgende og informerende personalemøder om beredskabsplan og
evakueringsinstruks
•Afholdelse af kurser i driftsmæssige forskrifter for ledere og teknisk
servicemedarbejdere.

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, lejlighed
Hændelsestitel: Ild i lejlighed

Tidspunkt: Søndag den 20. maj, kl. 05.15

Beliggenhed: Lupinvej 56, 3. th., Silkeborg

Afstand fra brandstation: 0,5

Meteorologiske forhold: Uden betydning
Beskrivelse af objekt: Etagebyggeri i beton
Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved ankomst kl. 1 person på altan og ild ud gennem vindue.
Hovedtrappe er fri for røg. Muligvis begyndende ild i tagudhæng.

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

x

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

6

Brandmænd

x

Vandforsyning

x

Følgeskade

1

Automobilsprøjter

x

Brandslukning/røgdykning

x

Ventilering

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Frigørelse af fastklemte
x

Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

1

Holdleder
Andre

1

Lift

Slangetender
Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Personredning med lift
Slangeudlægning
Brandslukning/røgdykning
Vandforsyning
Undersøgelse af tag
Ventilation/følgeskade

Forløb

Indsatspersonel
1+1
1
4
2
1
2
1
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, lejlighed
•ingen

Forebyggelses
tiltag:

•Informationskampagne om anvendelse af røgalarmer
•Informationskampagne om forebyggelse af brand i private hjem

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, villa/rækkehus
Hændelsestitel: Ild i lejlighed

Tidspunkt: Søndag den 20. maj, kl. 05.15

Beliggenhed: Tvilumvej 33, Fårvang

Afstand fra brandstation: 4,2

Meteorologiske forhold: Uden betydning
Beskrivelse af objekt: Fritliggende enfamilieshus
Beskrivelse af situation ved ankomst: Overtændt garage/carport med bil i, ruder til huset er sprunget.
Ingen personer.

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

1

Holdleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

6

Brandmænd

Andre

x

Vandforsyning

x

Følgeskade

1

Automobilsprøjter

Lift

x

Brandslukning/røgdykning

x

Ventilering

1

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

Slangetender
Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Slangeudlægning
Brandslukning/røgdykning
Vandforsyning
Ventilering/følgeskade

Forløb

Indsatspersonel
1+1
4
4
1
1
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, villa/rækkehus
•ingen

Forebyggelses
tiltag:

•Informationskampagne om anvendelse af røgalarmer
•Informationskampagne om forebyggelse af brand i private hjem

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Container/affald – skraldespand i det fri
Hændelsestitel: Ild i skraldespand

Tidspunkt: Torsdag den 24. juni, kl. 18.25

Beliggenhed: Ege allé, Silkeborg

Afstand fra brandstation: 1,5

Meteorologiske forhold: Uden betydning
Beskrivelse af objekt: Skraldespand ved busstoppested
Beskrivelse af situation ved ankomst: Gløder og røg i skraldespand

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver

x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

Personredning/dyreredning

Indsatsleder

Holdleder

Førstehjælp

Brandmænd

Andre

Vandforsyning

Følgeskade

Automobilsprøjter

Lift

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

Forureningsbekæmpelse

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

1

Slangetender
Diverse

Opgave
Slukning med håndildslukker

Forløb

Indsatspersonel
1
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Container/affald – skraldespand i det fri
•ingen

Forebyggelses
tiltag:

•Skiltning mod cigaretskodder i skraldespand

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: El-installationer, mindre brand
Hændelsestitel: Ild i el-installation

Tidspunkt: Fredag den 22. april, kl. 11.10

Beliggenhed: Vestergade 32, Silkeborg

Afstand fra brandstation: 2,5

Meteorologiske forhold: Uden betydning
Beskrivelse af objekt: Transformer til butiksbelysning, skjult bag sænket loft
Beskrivelse af situation ved ankomst: Lugt af røg, sod på lysspots. Ingen kunder og personale i
butikken.

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

4

Brandmænd

Andre

1

Holdleder

1

Automobilsprøjter

Lift

Vandforsyning

x

Følgeskade

Brandslukning/røgdykning

x

Ventilering

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Forureningsbekæmpelse
Frigørelse af fastklemte
x

Indsatsleder

Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

Slangetender
x

Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Civil indsats - rømning af butik
Nedtagning af transformer
Følgeskade/ventilering

Forløb

Indsatspersonel
1
2
1
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: El-installationer, mindre brand
•ingen

Forebyggelses
tiltag:

•Kampagne for El-sikkerhedstjek

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Gas – ledningsbrud, ej antændt
Hændelsestitel: Overgravet gasledning

Tidspunkt: Tirsdag den 6. marts, kl.16.45

Beliggenhed: Thorningvej 15, Kjellerup

Afstand fra brandstation: 2,5

Meteorologiske forhold: Stærk østlig vind
Beskrivelse af objekt: 4 bars stikledning
Beskrivelse af situation ved ankomst: Overgravet naturgasledning af gravemaskine.

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

x

x

x

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

1

Holdleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

5

Brandmænd

1

Naturgas Midt/nord

Vandforsyning

Følgeskade

1

Automobilsprøjter

Lift

1

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

Bådberedskab

Venteplads

Brandslukning/røgdykning

x

Ventilering

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

Slangetender
x

Diverse

Opgave
Indsatsledelse/sporing
Udlægning
Vandforsyning
Sikring af skadested
Evakuering
Ventilering

Forløb

Indsatspersonel
1+1
3
1
2
2
1
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Gas – ledningsbrud, ej antændt
Forebyggelse
eksisterende:

•Tegninger
•Markering af gasledning

Hyppighed

Forebyggelses
tiltag:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – mindre brand
Hændelsestitel: Ild i bevoksning ved P-plads

Tidspunkt: Torsdag den 8. august, 16.10

Beliggenhed: Vester Chr.højvej, Silkeborg

Afstand fra brandstation: 19

Meteorologiske forhold: Svag vind
Beskrivelse af objekt: Lav bevoksning
Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i 100 m² bevoksning. Nærmeste skovareal 1 km.

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

3

Brandmænd

Andre

x

Vandforsyning

Følgeskade

1

Automobilsprøjte

Lift

x

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

Tankvogne

Miljø-/redningsvogn

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Forureningsbekæmpelse

x

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

Indsatsleder

1

Holdleder

Slangetender
Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Udlægning
Vandforsyning
Brandslukning

Forløb

Indsatspersonel
1
2
1
2
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – mindre brand
•ingen

Forebyggelses
tiltag:

•Skiltning for brandfare

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – skov/plantage
Hændelsestitel: Brand

Tidspunkt: Fredag den 26. august, kl. 14.10

Beliggenhed: Hjøllund plantage, Them

Afstand fra brandstation: 8,8

Meteorologiske forhold: Frisk vind, 8-10 m/s
Beskrivelse af objekt: Skov, lav bevoksning, meget tørt. Vandforsyning er vandværk og å.
Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i et meget stort areal, brandspredning med 30 m. i
minuttet. Ved ISL ankomst, slås storalarm.

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

3

Holdleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

25

Brandmænd

Assistance

x

Vandforsyning

Følgeskade

2+
12

x

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

3

Automobilsprøjte

Lift

3

Tankvogne

Miljø-/redningsvogn

Bådberedskab

Venteplads

x

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Frigørelse af fastklemte

x

Assistance

Civil indsats

x

Diverse

Analysebilag:
- Skitsetegning

Opgave
Indsatsledelse
Civile - Skovfolk/landmænd
Udlægning
Vandforsyning
Brandslukning
Assistance
Logistik

1

Slangetender

Forløb

1

Logistikbil

Indsatspersonel
1+3
6
4
15
2+12
2
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – skov/plantage
•Brandbælter
•Branddasker

Forebyggelses
tiltag:

•Skiltning for brandfare
•Radiospots om brandfare i skov/plantage i tørkeperioder

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Skorstensbrand – hårdt tag
Hændelsestitel: Skorstensbrand, hårdt tag

Tidspunkt: Torsdag den 11. november, kl.19.20

Beliggenhed: Silkeborgvej 2, Kjellerup

Afstand fra brandstation: 2

Meteorologiske forhold: Hård vind, 10-12 m/s, sne
Beskrivelse af objekt: Muret skorsten på 2-etagers villa, renselem på loft og fyrrum
Beskrivelse af situation ved ankomst: Ild i skorsten, meget varm i tagrum

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

3

Brandmænd

Assistance

Vandforsyning

Følgeskade

1

Automobilsprøjte

Lift

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

Tankvogne

Miljø-/redningsvogn

Forureningsbekæmpelse

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Frigørelse af fastklemte

Assistance

Slangetender

Logistikbil

Civil indsats

Diverse

Analysebilag:
- Skitsetegning

x

Opgave
Indsatsledelse
Brandslukning/fejning
Eftersyn af loftrum

Forløb

1

Holdleder

Indsatspersonel
1
3
1
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Skorstensbrand – hårdt tag
•Uddeling af pjece om korrekt fyring
•Periodisk lovpligtig skorstensfejning

Forebyggelses
tiltag:

•Udlevering af pjece ved skorstensfejerens godkendelse af installation

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Transportmidler – bilbrand i det fri
Hændelsestitel: Bilbrand i det fri

Tidspunkt: Tirsdag den 6. marts, kl.16.45

Beliggenhed: Ternevej 1, Sorring

Afstand fra brandstation: 13

Meteorologiske forhold: Uden betydning
Beskrivelse af objekt: Ældre Audi 100
Beskrivelse af situation ved ankomst: Overtændt bil

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

x

Sikring af skadested

Indsatsleder

1

Holdleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

3

Brandmænd

Andre

x

Vandforsyning

Følgeskade

1

Automobilsprøjter

Lift

x

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

x

Forureningsbekæmpelse

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

x

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

Slangetender
Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Udlægning
Brandslukning
Vandforsyning/sikring af skst
Forureningsbekæmpelse

Forløb

Indsatspersonel
1
2
2
1
2
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Transportmidler – bilbrand i det fri
•Forsikringsselskab: Kampagner for bedre brandsikkerhed, reduceret præmie.

Forebyggelses
tiltag:

•EB-kurser
•Indlæg i avisen om pulverslukkere i bilen
•Samarbejde med de lokale bilforhandlere om information

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Mindre forurening – mindre spild
Hændelsestitel: Mindre oliespild

Tidspunkt: Mandag den 12. februar, kl. 14.20

Beliggenhed: H. C. Brannersvej 1

Afstand fra brandstation: 2

Meteorologiske forhold: ingen betydning
Beskrivelse af objekt: Rendegraver
Beskrivelse af situation ved ankomst: Hydraulikslangen til skovlen var sprunget ifm. opgravning.
Antaget 10 l. spild på 5 m².

Indsatsopgaver

x

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsledelse

Sikring af skadested

Indsatsleder

Holdleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

Brandmænd

Andre

Vandforsyning

Følgeskade

Automobilsprøjter

Lift

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

Tankvogn

Miljø-/redningsvogn

Forureningsbekæmpelse

Udlægning

Bådberedskab

Venteplads

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:
- Skitsetegning

Slangetender
Diverse

Opgave
Forureningsbekæmpelse

Forløb

Indsatspersonel
1

Projektopgave – Risikobaseret dimensionering
April 2005

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Mindre forurening – mindre spild
•ingen

Forebyggelses
tiltag:

•ingen

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens

Projektopgave – Risikobaseret dimensionering
April 2005

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Brand ombord på Tour-båd
Hændelsestitel: Brand i ”Mågen”

Tidspunkt: Lørdag den 21. juli, kl. 14.28

Beliggenhed: Borre Sø

Afstand fra brandstation: 6

Meteorologiske forhold: Ingen vind, sol 28º Celsius
Beskrivelse af objekt: Tour-båd med 75 passagerer
Beskrivelse af situation ved ankomst: Melding om ild i motorrum, ude af kontrol, personer i vand

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

x

Personredning/dyreredning

x
x

x

Sikring af skadested

1

Indsatsleder

1

Holdleder

Førstehjælp

12

Brandmænd

x

Andre både

Vandforsyning

Følgeskade

1

Automobilsprøjter

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

x

Forureningsbekæmpelse

x

Udlægning

Frigørelse af fastklemte

x

Venteplads

Civil indsats

x

Diverse

Analysebilag:
-Skitsetegning
-Hændelsestræ

Opgave
Indsatsledelse
Personale
Personredning på båd
Personredning i vand
Personredning i vand
Brandslukning
Venteplads

1

Lift

Tankvogn

1

Miljø-/redningsvogn

Bådberedskab

1

Venteplads

Slangetender

2

Transport

Forløb

Indsatspersonel
1+1+1
2
2
3
7
Projektopgave – Risikobaseret dimensionering
April 2005

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Brand ombord på Tour-båd
Forebyggelse
eksisterende:

•Interne brandbekæmpelse- og førstehjælpskurser i Hjejle-selskabet
•Brandslukningsmateriel ombord
•Redningsveste ombord
•Intern instruks

Hyppighed

Forebyggelses
tiltag:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – Skov/Plantage
Hændelsestitel: Ild i skov/plantage ved institution

Tidspunkt: Mandag den 8. august, 17.10

Beliggenhed: Kompedalsvej

Afstand fra brandstation: 15.4

Meteorologiske forhold: 30 grader - svag vind fra øst.
Beskrivelse af objekt: Lav bevoksning
Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i 500 m² nåletræsplantage – breder sig hurtigt mod vest.
Mødeplan for Kompedal plantage iværksættes.

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

Indsatsledelse

Sikring af skadested

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

100

x

Vandforsyning

Følgeskade

x

Brandslukning/røgdykning
Forureningsbekæmpelse

x

Indsatsledelse/KST

10

Holdleder

Brandmænd

10

Skov- og Naturstyrelsen

5

Automobilsprøjte

1

KST-modul

Ventilering

7

Tankvogne

Udlægning

2

Slangetender

2

Skovbrandpakning

Lift

4-6

Div. transport

Miljø-/redningsvogn

Frigørelse af fastklemte
Civil indsats

Analysebilag:

Diverse

Opgave
Indsatsledelse
Vandforsyning/transport
Udlægning/Brandslukning
Logistik
Forplejning
Personaleudskiftning

6-8

Forløb

Miljø-/redningsvogn
1

Logistikcenter

Indsatspersonel
2+2
11
44/44
3
5
3
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – Skov/plantage
•ingen

Forebyggelses
tiltag:

•Skiltning for brandfare

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Større kemikalieudslip
Hændelsestitel: 10m3 tank læk

Tidspunkt: Mandag den 12. februar, kl. 14.20

Beliggenhed: H. C. Brannersvej 1

Afstand fra brandstation: 2

Meteorologiske forhold: ingen betydning
Beskrivelse af objekt: 10 M3 tank med 98% svovlsyre sprunget læg.
Beskrivelse af situation ved ankomst: Tanken er tømt i et kælderlokale uden afløb og der er ingen
farer udslip til miljøet. Ingen personer i kælderen. Silkeborg Brand & Redning indsats i
kemikaliedragter til situationsbedømmelse i kælderen samt umiddelbar sikring af værdier. Tanken er
sprunget læg og tilsyneladende tom.
Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
x

x

Indsatsledelse

x Sikring af skadested

Indsatsleder

3

Holdleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

35

Brandmænd

Personaleudskiftning

Følgeskade/slamsuger

1

Automobilsprøjte

1

Rensepunkt -BRS

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

1

Miljø-/redningsvogn

1

Miljøenhed -BRS

Forureningsbekæmp. B&R

Udlægning

Frigørelse af fastklemte
x

1

X Forureningsbekæmp.BRS

BRS - Herning

Bådberedskab

Venteplads

Slangetender

Syrefastslamsuger

Logistik

Analysebilag:
Opgave
Indsatsledelse
Førsteindsats - B&R
Endelig indsats - BRS
Personale udskiftning - BRS
Logistik - BRS
Forplejning - B&R
Syrefast slamsuger/tankvogn

Forløb

Indsatspersonel
1
1+6
1+12/1-12
1
2
2
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Scenarie-/kapacitetsanalyse: Større kemikalieudslip
•ingen

Forebyggelses
tiltag:

•ingen

Hyppighed

Forebyggelse
eksisterende:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens
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3 Godkendelse af Udkast til Plan for Risikobaseret
Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
3.4 - Bilag: Bilag 3. Metode til anvendelse af risikoanalyse
DokumentID: 9212841

Risikoanalyse
Metoden til analysen
Først vælges en hovedtype af hændelser. Ud fra faktiske oplysninger og/eller faglig
viden/erfaring markeres hyppighed og hvilken konsekvens hændelsen har i risikomatrixen.
(Et eksempel på en analyse forløb ses her under)

Den valgte hovedtypen er "Bygningsbrand i institution"
Hyppighed
Hyppighed

5

Flere end 10 pr. år
Påregnelig

4

1-10 pr. år
Forekommer max.
1 til 10 gange
indenfor en 10 års
periode

3

Forekommer max.
1 til 10 gange
indenfor en 100
års periode

2

Næsten aldrig

1

3x3=9

Konsekvens
1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstet/døde

Flere/mange døde

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 –
100.000 kr.

100.000 – 1
mio. kr.

1- 10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større
påvirkning

Risiko for
varige skader

Mindre varige
skader

Større varige
skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på
drift på < 1 dag

Korte
forstyrrelser.
Forsinkelse
af drift på <1
uge

Betydelige
forstyrrelser.
Forsinkelse af
drift på <1
måned, fyring
af
medarbejdere

Alvorlige
forstyrrelser.
Forsinkelse af
drift på >3
måneder, tab
af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion. Ophør af
virksomheds drift

Talværdien der fremkommer ved at multiplicerer talværdien i den lodrette kolonne med
talværdien i den vandrette række, indiker om der er behov for en kapacitetsanalyse. En
sådan analyse vil kunne afdække, om yderlige tiltag er nødvendige for at kunne håndtere
hændelsestypen. Fx i form af specielle køretøjer, materiel, uddannelse og/eller planer.
Herefter udvælges et kendt eller fiktivt scenarie, der kan være dækkende for den
overordnet type af hændelser. Alle kendte og relevante oplysninger indskrives i et skemaet
som vist her under.
(Skema til dybdeanalysen)
Hændelse:

Bygningsbrand i institution (teater)

112 pick: B-S1

Hændelsestitel: Brand i teater

Tidspunkt: Kl. 20.00
Geografisk beliggenhed:
Placering helt ud til asfalteret
kommunevej med gode
tilkørselsforhold 9,5 km fra
brandstationen. Ca. 150 m til
brandhane.

Afstanden fra stationen:
9,5 km
Udrykningstid:
ca. 11 min.

Meteorologiske forhold:
Frisk vestlig vind 5 graders varme december
Beskrivelse af objekt:

Tarmvej 73, Vostrup

2

Ca. 900 m stor teater for ca. 500 personer, sammenbygget
med en ca. 3.000 m2 stor efterskole via en ca. 2 m bred
forbindelsesgang. Der er brandsektioneret dette sted med
BS-bygningsdel 60.
Beskrivelse af situation ved ankomst:
Brand i teknikum i forbindelse med teateret. Der er kraftig røgspredning til foyer, samt lille røgspredning til
selve teatersalen. Det oplyses at gæsterne i teateret er sluppet ud via dørene til det fri.
Der skal slukkes, ventileres og eftersøges.

Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
Indsatsledelse

x Sikring af skadested

1

Indsatsleder (ISL)

1

Holdleder (HL)

6

Brandmænd

1

Automobilsprøjte

1

Tankvogne

Trin 1

x

Trin 2

x
Personredning

x Brandslukning
x

Dyreredning

Vandforsyning x Følgeskade
Forurenings
bekæmpelse
Frigørelse
fastklemte

Frivillige

Førstehjælp

x Pumpepasser

Beredskabsstyrelsen

Forplejning/indkvartering

Analyse af indsatsforløbet
Opgave
Indsatsledelse (ISL+HL)
Brandslukning/eftersøgning
Sikring af skadested
Pumpepasser
Følgeskade

= x min. forløb
Forløb
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1
5 5
2
1

Indsatspersonel
2
5
2
1
entreprenør

Analysebilag :Udrykningsrapporter, Odin, BBR, samt byggesager.

Forebyggelse eksisterende:
Der foretages brandsyn hvert år.

Forebyggelses ønsker:
If. med det årlige brandsyn gives der en orientering om vigtigheden af;
 at selvlukkende døre ikke blokeres
 at teknikum holdes ryddelige og at der ikke opbevares diverse brandbare materialer.
 at ansvarligt personale er bekendt med placering og anvendelse af slukningsudstyr

Ud fra faktuelle oplysninger, og/eller den beredskabsfaglige viden, samt på baggrund af
indsatsforløb, med de indsatte køretøjer/materiel og mandskab, laves der så en
kapacitetsanalyse. Kapacitetsanalysen indikerer, hvad redningsberedskabet kan gøre for
at håndtere denne "hændelsestype", samt hvilke anbefalinger, forebyggende og
afhjælpende foranstaltninger, der på baggrund af analysen, kan gives til serviceniveauet.
Det kan fx være en ændring i udrykningens sammensætning, nyanskaffelse af
køretøj/materiel og information i forbindelse med lovmæssig brandsyn.

Udvalgte risici og valgte scenarieanalyser
I bilagene 3 og 4 er de risikoanalyser, som Viborg og Silkeborg kommuner har udarbejdet
if. med den første plan for risikobaseret dimensionering.
Scenarierne er opbygget ud fra fakta fra stedfundene hændelser og på fiktive tænkte
hændelser.

3 Godkendelse af Udkast til Plan for Risikobaseret
Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
3.5 - Bilag: Bilag 4. Supplerende notat vedr. Serviceniveau Forebyggende
DokumentID: 9212843

Bygningsreglement
Bygningsreglement
Bygningsreglementet 2018 (BR18) har ved sin ikrafttræden ændret på måden hvorpå byggeri fremad skal behandles og
godkendes, herunder nybygning, renovering og nedrivning. Før 1/1-2020 foretog kommunernes byggesagsafdelinger den
tekniske sagsbehandling af ansøgningerne herunder de brandmæssige forhold, med udtalelse fra Midtjysk Brand &
Rednings myndighedsafdeling.
Siden 1/1-2020 er bygningsreglementets proces ændret, så kommunen ikke længere skal foretage teknisk
sagsbehandling vedrørende brand (og konstruktioner), denne del skal foretages af certificerede brandrådgivere i det
private marked. Certificerede brandrådgivere skal efterleve kravene til ansøgningsprocessen og det ansøgte niveau, samt
skal bestå en prøve ved et akkrediteret firma, for at få udstedt kompetencen. Herefter skal kompetencen løbende
vedligeholdes og projekter skal indsendes som dokumentation, for at kompetencerne forsat er på ønsket niveau og
projekterne udføres jf. Bygningsreglementet. Certificeringen er tilknyttet den enkelte person og følger denne uanset
ansættelsesforhold.

Processen i brug af BR18
Bygningsejere skal ved ønske om byggetilladelse søge kommunen om tilladelse baseret på Bygningsreglementet. Når
der ansøges skal brandforhold fremad også dokumenteres. Dette skal ske af den/de certificerede brandrådgiver(e) som
er tilknyttet projektet. Da kommunen ikke længere foretager sagsbehandling på branddelen, er det udelukkende den
certificerede brandrådgiver der skal sikre lovgivningen er overholdt, og at byggeriet udføres som beskrevet ved
ansøgning.
Dokumentationen skal derfor fortsat indsendes men kun gennemgås af bygningsmyndigheden for hvad
bygningsreglementet foreskriver bygningsmyndigheden skal påse.
Eneste undtagelse herfra er indsatsforholdene for redningsberedskabet, altså Midtjysk Brand & Redning.
Bygningsmyndighederne og Midtjysk Brand & Redning skal derfor fremadrettet sagsbehandle indsatsforholdene hvis der
er forhold i byggeriet som ikke overholder vejledningen til bygningsreglementet om indsatsforholdene, i daglig tale et
indsatstaktisk utraditionelt byggeri som giver en operativ binding for Midtjysk Brand & Redning. Sådanne forhold skal
godkendes af kommunalbestyrelsen (bygningsmyndigheden).
Samtidig skal der ske sagsbehandling hvis byggeriet er omfatter af anden lovgivning som f.eks. Tekniske forskrifter.
Præ-accepterede løsninger
Når byggeriet skal opføres, kan det gøres via de præ-accepterede løsninger, som er en slags ”standardløsninger” i
Bygningsreglementet for hvordan bygningen kan konstrueres efter gældende lovgivning. Disse kan benyttes fuldt eller
delvist. Hvis de benyttes delvist, skal der foretages en dokumentation for den øvrige del af byggeriet som ikke overholder
de præ-accepterede løsninger.
Der er udarbejdet præ-accepterede løsninger for flere bygningstyper, eksempelvis:
 Præ-accepterede løsninger – Enfamiliehuse
 Præ-accepterede løsninger – Kontorbygninger
 Præ-accepterede løsninger – Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp
 M.fl..
Dokumentation ved byggeri vedrørende brand
Når der indsendes en ansøgning om byggetilladelse, er der nogle overordnede krav som skal dokumenteres for at
byggeriet kan modtage byggetilladelse, jf. Bygningsreglementet. Her har flere forhold betydning. Af eksempler kan
nævnes. anvendelsen, risikoen, kompleksiteten, indsatsforhold i bygningen mm.
De overordnede krav vises herunder i figur 1, og beskrives efterfølgende.

Anvendelseskategori

Anvendelseskategori
skal vælges imellem 16

Brandklasse

Brandklassen skal
vælges imellem 1-4

Risikoklasse

Risikoklassen skal
vælges imellem 1-4

Indsatstaktisk
traditionelt

Redegørelse for om
byggeriert er
indtatstaktisk
traditionelt eller
utraditionelt

Evt. operative
bindinger

Evt. redegørelse for
operative bindinger,
godkendt af Midtjysk
Brand & Redning

Evt. anden lovgivning

Evt. redegørelse for
overholdelse af anden
lovgivning.

Anvendelseskategorier
En bygning indeholder minimum en anvendelseskategori men kan indeholde flere efter behov. Anvendelseskategorien
fastlægger brugen af bygningen, og herunder hvilke krav der stilles til sikkerhedsniveau via de brandtekniske krav i
Bygningsreglementet. Anvendelseskategorien følger bygningen indtil der udstedet en ny byggetilladelse ved evt.
ændringer/renovering eller til at bygningen nedrives.
Når anvendelseskategorien skal fastlægges, er anvendelsen afgørende for kategorien. Herunder ses figur 2 som
benyttes til indplacering i anvendelseskategori. I denne fremgår 4 parametre som er afgørende: sovepladser, kendskab til
flugtvejen, personers mulighed for at bringe sig selv i sikkerhed og maksimal personbelastning
Anvendelseskategori

Bygningsafsnittet
er indrettet med
sovepladser

Personer i
bygningsafsnittet
har kendskab til
flugtveje

Personer i
bygningsafsnittet
har mulighed for
ved egen hjælp at
bringe sig i
sikkerhed

1
2
3
4
5
6

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja/Nej

Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Herunder vises eksempler på byggerier indplaceret i anvendelseskategorier
Anvendelseskategori 1
•Kontorer
•Industri- og lagerbygninger
•Garageanlæg i flere etager
•Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger

Anvendelseskategori 2
•Undervisningsrum, SFO og fritidshjem
•Dagcentre for selvhhjulpne personer

Anvendelseskategori 3
•Butikker
•Forsamlingslokaler, selvskabslokaler, idrætshaller
•Koncertsale, udstillingslokaler, teatre

Anvendelseskategori 4
•Enfamiliehuse, Etageboliger, dobbelthuse, kædehuse
•Ungdomsboliger, nogle kollegier
•Sommerhuse

Anvendelseskategori 5
•Hoteller, bandrehjem, kroer
•Højskoler, nogle kollegier

Anvendelseskategori 6
•Plejeboliger, plejehjem
•Fængsler
•Børnehaver og vuggestuer
•Sygehuse
•Behandlingsafsnit og boliger til personer med fysisk eller kognitive funktionsnedsættelser

Maksimalt antal
personer, som et
rum i egen
brandmæssige
enhed i
bygnigsafsnittet er
indrettet til
Ingen begrænsning
Højst 50
Ingen begrænsning
Ingen begrænsning
Ingen begrænsning
Ingen begrænsning

Brandklasse
Brandklassen er den samlede klassificering af bygningen, og afgør hvor kompleks bygningen er og hvilke risikomomenter
den indeholder i brandsikringsmæssige henseender, samt hvor kompleks den anvendte metode til dokumentation af de
brandmæssige forhold er. Brandklassen afgør ligeledes hvilket niveau den certificerede brandrådgiver som minimum skal
have for at udføre byggeriet.




Brandklasse 1 – Byggeri kan udføres uden certificeret brandrådgiver ved overholdelse af præ-accepterede
løsninger
Brandklasse 2 – Byggeri skal udføres med en certificeret brandrådgiver med overholdelse af præ-accepterede
løsninger, dog må der fortages enkelte mindre afvigelser.
Brandklasse 3-4 – Byggeri skal udføres med en eller to certificerede brandrådgivere, og bygningen kan udføres
ved at brandsikkerheden dokumenteres tilfredsstillende. De præ-accepterede løsninger behøves derfor ikke
benyttes af brandrådgiveren og denne udpeger en anden tilfredsstillende løsning.

Udover metoden for dokumentation af at sikkerhedsniveauet i bygningen er tilfredsstillende, skal der ved indsendelse af
en ansøgning om byggetilladelse, altid dokumenteres de ovenstående forhold.

Risikoklasse
Risikoklassen afgør hvor komplekst det er for personer i bygningen af bringe sig selv i sikkerhed og hvor stor
brandbelastningen er i bygningen. Herunder er følgende bl.a. medvirkende for indplaceringen af risikoklassen
 Anvendelseskategori
 Brandbelastningen
 Bygningens højde over terræn
 Samlet personbelastning
Risikoklassen kan også bruges til dimensionering af bærende konstruktioner for bygningen. Hvis de præ-accepterede
løsninger fra Bygningsreglementet benyttes som ”standard” løsninger ved opførsel, er der taget stilling til
konstruktionernes minimum krav. Hvis bygningen brandmæssigt beregnes eller der laves andre løsninger, skal det
dokumenteres at overholde pågældende risikoklasse.

Indsatstaktisk traditionelt
Ved indsendelse af en ansøgning om byggetilladelse skal det dokumenteres om de indsatstaktiske forhold er traditionelle
og derved overholder Bygningsreglementets kapitel 5, med tilhørende vejledning om Redningsberedskabets
Indsatsmuligheder. Heri er beskrevet standarden for hvad en bygning minimum skal overholde for at de indsatstaktiske
forhold for Midtjysk Brand & Redning, er traditionelle. Herunder et par eksempler






Maksimal slangelængde fra brandkøretøjet til fjerneste ende af bygningen. I nogle byggerier er den maksimale
afstand 80 meter. Det er derfor afgørende hvor brandkøretøjet kan holde i forhold til hvor langt igennem
bygningen der er, for at nå den fjerneste ende.
Foran en redningsåbning/vindue i en bygning skal være et friareal på min 5x5 meter som er trædefast, og som
kan benyttes af Midtjysk Brand & Redning, herunder at der er plads nok til opsætning af en håndstige til redning,
hvis behovet opstår.
Brandvejen skal konstrueres efter en minimumsbredde, friareal omkring brandvejen, og en minimum akseltryk at
brandvejen skal kunne holde til, så brandkøretøjet altid har en sikker fremkommelighed.

De indsatstaktiske traditionelle forhold i Bygningsreglement beskriver derfor et minimumskrav bygningsejer skal sikre
overholdt. Disse krav beskriver samtidig et minimumskrav Midtjysk Brand & Rednings køretøjer og materiel skal kunne
overholde. Midtjysk Brand & Redning skal med ovenstående eksempler, sikre at vi altid har tilstrækkelig med slange på
bilen, at vi har de korrekte håndstiger til redning som kan opsættes og betjenes på et friareal på 5x5 meter og med den
rette længde når de er udskudt, at brandkøretøjerne kan køre på de udlagt brandveje, mht. bredde, akseltryk, totalvægt
m.v.
Hvis der ønskes afvigelse fra de indsatstaktiske traditionelle forhold, skal dette angives ved ansøgningen om
byggetilladelse, og allerhelst ved en forhåndsdialog omkring problematikken.
Bygningsmyndigheden (og Midtjysk Brand & Redning som sparringspartner) skal derefter afgøre hvorvidt dette kan lade
sig gøre eller ej. Hvis der afviges er der tale om et byggeri som nu kaldes indsatstaktisk utraditionel. Afgørelser baseres
bl.a. på følgende:
 Anvendelseskategorien






Brandklassen
Risikoklassen
muliggør den ønskede fravigelse fortsat at Midtjysk Brand & Redning kan udføre en forsvarlig førsteindsats.
Kræver afvigelsen at Midtjysk Brand & Redning skal have nyt materiel, ændret/yderligere uddannelse, ændret
taktik eller besværliggjort arbejdsmiljø. En mulighed er ofte, at flere af de nævnte parametre berøres samtidig.

Operative bindinger
Der findes to typer af operative bindinger, som indgår i det fremad arbejde for Midtjysk Brand & Redning.


Bygningsreglementet 2018 har via de indsatstaktiske traditionelle forhold, lagt et standardniveau for hvad
Midtjysk Brand & Redning eks. skal medbringe, hvordan køretøjet skal konstrueres for at kunne overholde de
indsatstaktiske traditionelle forhold ved bygninger, osv..



En operativ binding er en godkendelse Bygningsmyndigheden kan foretage udover de fastsatte regler i
Bygningsreglementet for indsatstaktikken i den konkrete bygning.
En operativ binding betyder således, at det godkendte forhold skal Midtjysk Brand & redning kunne arbejde med
indtil bygningen ombygges eller nedrives.
Ligeledes vil der være operative bindinger, godkendt ved tidligere byggesager før oprindelsen af Midtjysk Brand &
Redning.
Der findes forskellige typer af operative bindinger, som ses herunder med et par eksempler. En operativ binding
kan godt være gældende under flere kategorier.
o

Taktik
 En operativ binding på det taktiske område betyder at en indsats i bygningen evt. skal ske ved en
speciel taktik, for at få de optimale forhold for at yde en forsvarlig indsats. Taktikken skal være
kendt og beskrevet af Midtjysk Brand & Redning så den er tilgængelig for det operative
mandskab når de står ved den pågældende bygning.
 Et eksempel kan være at der til en bygning indsættes fra forskellige punkter samtidig.

o

Uddannelse
 En operativ binding på uddannelse, betyder at Midtjysk Brand & Redning har forpligtiget sig til at
holde det operative mandskab opdateret i konkrete forhold om bygningen. Uddannelsens omfang
og metode skal fastlægges ved indgåelse af den operative binding. Uddannelsen kan
indarbejdes som en del af de årlige øvelser, såfremt der er mulighed for dette ift. andre
øvelsessituationer.
 Et eksempel kan være at på et 60 meter højt højlager, skal Midtjysk Brand & Rednings
mandskab i et fastlagt tidsinterval gennemgå metoden, proceduren til forsvarligt at kunne komme
rundt i lageret og derved lave en forsvarlig indsats på bygningen.

o

Arbejdsmiljø
 En operativ binding på arbejdsmiljø betyder at Midtjysk Brand & Redning har fastlagt sig på at
arbejde under et specifikt arbejdsmiljø. Der er ikke tale om arbejdsmiljø der strider imod
arbejdsmiljølovgivningen, men specielle metoder på en konkret bygning.
 Et eksempel kan være at afstanden til en konkret bygning øges grundet de omgivende forhold.
Dette vil betyde af mandskabet skal gå længere med materiel for at komme til den konkrete
bygning. Dette vil påvirke arbejdsmiljøet.

o

Materiel
 En operativ binding på materiel, vil betyde at Midtjysk Brand & redning binder sig på at have
tilstrækkeligt, eller det korrekt materiel til en indsats på en konkret bygning eller objekt. En
operativ binding behøves nødvendigvis ikke at betyde der skal investeres i nyt materiel, men at
materiel på den nærmeste brandstation og/eller i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde er
tilgængeligt, som i dag.
 Dette kan også være specielt materiel der er nødvendigt i en sag, hvor der accepteres helt
særlige tilkørselsveje som stiller fra til køretøjernes manøvredygtighed eller terrængående
egenskaber.

Anden lovgivning
Udover bygningsreglementets krav til en bygning kan der være yderligere krav i anden lovgivning, som skal sikres
overholdt ved opførsel, renovering eller ombygning af en bygning. I anden lovgivning kan være angivet skærpet krav til
bygningen og dets konstruktioner. Kravene kommer som følge af at bygningen ønskes brugt til et bestemt formål. Dette
kunne eksempelvis være produktion, eller oplag af brandfarlige væsker i en bygning.
Som eksempler på anden lovgivning som forvaltes af Midtjysk Brand & Redning og som kan have betydning for
bygningens udførelse, er følgende:
 Tekniske Forskrifter for brandfarlige væsker
 Tekniske Forskrifter for gasser
 Tekniske Forskrifter for visse brandfarlige virksomheder. (Plast, korn, træ, mel og andre ligneforhold)
 Fyrværkeri
 Beredskabsloven/Bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af kommunale redningsberedskab.
Derudover kommer andre myndigheders lovgivninger, som også berører det arbejde og ansvarsområde som vedrører
Midtjysk Brand & Redning. Herunder kan bl.a. nævnes Risikobekendtgørelsen som omfatter risikovirksomheder, men
hvor miljømyndighederne er myndighed.
Risikobekendtgørelsen
Midtjysk Brand & Redning arbejder med risikobekendtgørelsen i et fællesskab med andre myndigheder om
sagsbehandlingen af risikovirksomhederne i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde. Øvrige myndigheder er ofte,
Miljøstyrelsen, den lokale miljømyndighed i kommunen, Arbejdstilsynet, Politiet og Beredskabsstyrelsen.
Risikobekendtgørelsen fastsætter regler og behandler virksomheder eller større oplag af farlige stoffer for begrænsningen
af større uheld. I risikobekendtgørelsen findes klassificeringerne kolonne 2 og kolonne 3. Det bemærkes i den
forbindelse, at der i Midtjysk Brand & Redning aktuelt kun er en enkelt risikovirksomhed, som er klassificeret kolonne 3
(naturgaslageret Lille Thorup).
Afhængigt af hvilket kolonne virksomheden er underlagt, vil niveauet af sagsbehandlingen vedr. den enkelte virksomhed
variere. Risikovirksomheder ved Midtjysk Brand & Redning, vil som udgangspunkt være et særligt objekt, da det ved
risikobekendtgørelsen er klassificeret som særligt.

Arrangementer og transportable konstruktioner
Bygningsreglementet
Behandlingen af udendørs arrangementer og transportable konstruktioner, udføres jf. bygningsreglementet, som
fastsætter regler for dette. Arrangørerne skal have en byggetilladelse, med mindre arrangementet er undtaget for
udstedelse af tilladelse. Behandlingen af arrangementer kan ske af en certificeret brandrådgiver, eller ved kommunal
teknisk sagsbehandling.
De transportable konstruktioner, skal have en byggetilladelse hvis de opstilles i mere end 6 uger jf. Bygningsreglementet.
Dog skal de ved opstilling være certificeret til den brug de opstilles. Hvis konstruktionen / opsætningen ikke er certificeret,
skal dette ske ved behandlingen via bygningsreglementet.
Beredskabsloven
Midtjysk Brand & Redning kan via Beredskabsloven §35 udstede yderligere vilkår til et arrangement som vurderes at
være nødvendige for afholdelsen og for at sikre et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Evt. yderligere vilkår vil blive stillet
via vilkår i en tilladelse, hvor der også før/under arrangementet vil blive udført tilsyn af Midtjysk Brand & Redning med
henblik på at sikre at tilladelsens vilkår efterkommes.
Midtjysk Brand & Redning, kan bringe beredskabsloven i anvendelse hvis en af følgende parameter er tilstede.
 Hvor der er særlige brandfarlige forhold,
 Hvor der samles mange mennesker, eller
 Hvor store værdier er udsat for ødelæggelse

Anden lovgivning
Udover ovenstående lovgivninger som har direkte påvirkning på det brandmæssige, kan også være anden lovgivning,
som indirekte kan have påvirkning på det brandmæssige. F.eks. sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som kan begrænse
eller ændre fremkommeligheden til arrangementet.

Vandforsyning
Jf. Beredskabsloven §15 skal kommunalbestyrelsen sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Jf.
Bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, § 14 kan det pålægges ejeren
af en særlig brandfarlig eller værdifuld bygning/grundareal, eller hvor mange mennesker samles at etablere en særskilt
vandforsyning til for brug brandslukning.
Ved større og komplekse byggerier, som falder ind under ovenstående lovgivning, kan Midtjysk Brand & Redning i det
enkelte tilfælde vurdere om kapaciteten omkring bygningen/området er tilstrækkelig eller om der skal etableres yderligere.
Midtjysk Brand & Redning tilsikrer tilstrækkelig med kapacitet i området eller omkring området, så der ikke etableres
operative bindinger på vandforsyning, med mindre dette vurderes nødvendigt i de enkelte tilfælde.

Brandsyn
Brandsyn efter Bygningsreglementet fra 1. januar 2021.
Midtjysk Brand & Redning udfører brandsyn jf. gældende lovgivning omhandlende brandsyn.
Indtil udgangen af 2020 er brandsyn i bygninger hvor der opholder sig mange mennesker og/eller hvor personer ikke er
selvhjulpne, udført jf. Driftsmæssige Forskrifter. Bygninger omfattet af Tekniske forskrifter er udført jf. disse forskrifter.
Fra 1. januar 2021 skal brandsyn som tidligere har været foretaget efter driftsmæssige forskrifter udføres efter
Bygningsreglementets bestemmelser om drift i og ved bygninger. Dette betyder at alle nye bygninger, eller bygninger der
gennemgår renoveringer, skal have en DKV-plan (–Drift, Kontrol og Vedligeholdelsesplan) ved færdigmeldingen af
byggeriet.
DKV-planen skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og ligger som en del af dokumentationen ved byggeriet.
DKV-planen danner grundlaget for hvordan brandsynet, skal udføres og hvad der skal gennemgås på brandsynet.
Midtjysk Brand & Redning vil derfor fremad skulle kende den enkelte bygnings DKV-plan, da der ikke længere er tale om
en generel lovgivning som alle bygninger er omfattet af i samme grad som i dag. Dette medfører at brandsyn vil være
mere omfattende for den enkelte beredskabsinspektør og tidsmæssigt for afdelingen.
Herunder er nogle eksempler på hvad en DKV-plan kan indeholde:






Drift
o En beskrivelse af organisationen for driften.
o Hvordan personale i bygningen skal oplæres og instrueres.
o Hvordan bygningen må og kan bruges, så byggetilladelsen sikres overholdt.
o Hvad der må placeres på flugtvejsgange
o Etc.
Kontrol
o Kontrol af brandslukningsmateriel
o Kontrol af brandtekniske installationer
o Kontrol af de brandmæssige bygningskonstruktioner
o Kontrol af brandvejens beskaffenhed
o Etc.
Vedligehold
o Vedligehold af ABA-anlæg, og hvordan dette skal udføres.
o Vedligehold af dørpumper og ABDL-anlæg, på døre der er selvlukkende.
o Etc.

DKV-planen vil derfor fremad være rammen om Midtjysk Brand & Rednings brandsyn, som fortsat udføres med
tilstedeværelse af en person på stedet. Brandsyn vil udføres dialogbaseret.
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AFTALE
I mellem Brand & Redning MidtVest og Midtjysk Brand & Redning er der indgået aftale om
gensidig indsættelse af nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer
og materiel på tværs af udrykningsområder/kommunegrænser, jf. beredskabslovens § 12.
1. Indledning
Brand & Redning MidtVest og Midtjysk Brand & Redning indgår herved aftale om levering af gensidig indsættelse af nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel uafhængigt af udrykningsområder/kommunegrænser i forbindelse med varetagelsen af beredskabsopgaver, jf. princippet
i beredskabslovens § 12, stk. 2.
2. Udrykningsområde
Dækningsområdet er hvert at de to beredskabers udrykningsområde grænsende op mod hinanden.
3. Beredskabet
Indsættelse sker i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer og aftaler parterne imellem.
4.

Økonomi

Hver af parterne kan vederlagsfrit trække på hinandens beredskab maks. 20 gange pr. år. For assistancer ud
over det nævnte, betales jf. gældende takstblad.
Antallet af assistancer opgøres 1 gang årligt – medio december – og evt. betaling sker efter regning.
5.

Udkald

Udkald af redningsberedskabet foretages af den vagtcentral, som det enkelte beredskab sædvanligvis benytter og jf. den opsætning der er aftalt mellem parterne.
6.

Løbetid og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 1. maj 2019. Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne og opsiges med tre
måneders varsel til udgangen af en måned.

For Brand & Redning MidtVest

For Midtjysk Brand & Redning

Sted og dato

Sted og dato

……………………….

Silkeborg den 23. maj 2019.

Underskrift

Underskrift
Digitalt signeret af

Vibe
Klaus Vibe Klaus
Hebsgaard
Hebsgaard Dato: 2019.05.23

…………………………

15:41:12 +02'00'

Beredskabschef

Beredskabsdirektør

Kim Bjerg Wemmelund

Klaus V. Hebsgaard
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AFTALE OM BÅDBEREDSKAB
Imellem Brand & Redning MidtVest og Midtjysk Brand & Redning er der indgået vederlagsfri
aftale om indsættelse af bådberedskab i aftalte udrykningsområde 5319, Engesvang.
1. Indledning
Brand & Redning MidtVest (BRMV) og Midtjysk Brand & Redning (MJBR) indgår herved aftale om, at MJBR
leverer bådberedskabet ved hændelser jf. 112-picikliste:
-

Drukningsulykke

-

Redning – Drukneulykke

-

Redning – Drukneulykke Fjord

-

Redning – Drukneulykke Søer – havn

-

FUH – Bil i vand.

2. Udrykningsområde
Dækningsområdet er i BRMV område ved Bøllingsø, Engesvang. Området er benævnt 5319. se Bilag 1.
3. Beredskabet
Indsættelse sker i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer og aftaler parterne imellem.
4.

Økonomi

Ydelsen leveres vederlagsfrit af MJBR maks. 10 gange pr. år op til 10 timer pr. indsats. For assistancer ud
over det nævnte, betales jf. gældende takstblad.
Antallet af assistancer opgøres 1 gang årligt – medio december – og evt. betaling sker efter regning.
5.

Udkald

Udkald af redningsberedskabet foretages af egen vagtcentral, jf. den opsætning der er aftalt mellem parterne.
112-picikliste:
-

Drukningsulykke

-

Redning – Drukneulykke

-

Redning – Drukneulykke Fjord

-

Redning – Drukneulykke Søer – havn

-

FUH – Bil i vand.

6.

Løbetid og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 19. november 2020. Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne og opsiges
med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

For Brand & Redning MidtVest

For Midtjysk Brand & Redning

Sted og dato

Sted og dato

……………………….

Silkeborg den 19. november 2020
…………………………….

Underskrift

Underskrift

…………………………

…………………………..

Beredskabschef

Beredskabsdirektør

Kim Bjerg Wemmelund

Klaus V. Hebsgaard

signeret af
Klaus Vibe Digitalt
Klaus Vibe Hebsgaard
Dato: 2020.11.19
Hebsgaard 13:39:16 +01'00'

Bilag 1. Kort, udrykningsområde 5319.
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DokumentID: 9212848

AFTALE
Imellem Østjyllands Brandvæsen og Midtjysk Brand & Redning er der indgået aftale om
gensidig assistance i forbindelse med varetagelsen af beredskabsopgaver, jf. beredskabslovens § 18.
1. Indledning
Østjyllands Brandvæsen og Midtjysk Brand & Redning indgår herved aftale om levering af gensidig assistance i forbindelse med varetagelsen af beredskabsopgaver, jf. beredskabslovens § 18.
2. Udrykningsområde
Dækningsområdet er hvert at de to beredskabers udrykningsområde.
3. Beredskabet
Følgende gør sig gældende for assistancen, der altid gennemføres i henhold til de til enhver tid gældende
retningslinjer:
For al assistance gælder, at denne altid ydes efter aftale med brandvæsenets indsatsleder. Al assistance afsendes fra nærmeste relevante station, når primærstationen er optaget.

-

Afsendelse af specialmateriel/personel sker altid efter anmodning fra indsatslederen. Ved behov for
specialmateriel og/eller personel afsendes assistancen fra den nærmeste station, der råder over det
konkrete specialmateriel/personel.

4.

Økonomi

Hver af parterne kan vederlagsfrit trække på hinandens beredskab ved anvendelsen af én af de ovennævnte
punkter maks. 20 gange pr. år. For assistancer ud over det nævnte antal, betales jf. gældende takstblad.
Dette gælder også enkeltstående indsatser med en indsatstid på mere end 24 timer.
For anvendelsen af specialmateriel der påfører beredskabet ekstraordinære ekstraudgifter betales særskilt.
Tidsforbruget for assistancer opgøres 1 gang årligt – medio december – og betaling sker efter regning.
5.

Udkald af assistance

Udkald af redningsberedskabet foretages af den vagtcentral, som det enkelte beredskab sædvanligvis benytter og jf. den opsætning der er aftalt mellem parterne.
6.

Løbetid og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 1. februar 2021. Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne og opsiges med
tre måneders varsel til udgangen af en måned.
For Østjyllands Brandvæsen
Aarhus den

23022021

For Midtjysk Brand & Redning
Silkeborg den 23022021

Underskrift

Underskrift

…………………………

…………………………..

Kasper Sønderdahl

Klaus V. Hebsgaard

Beredskabsdirektør

Beredskabsdirektør

Digitalt signeret af

Vibe
Klaus Vibe Klaus
Hebsgaard
Hebsgaard Dato: 2021.02.23
14:26:27 +01'00'
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Bilag 8 – Indsatsleder responstider
Indsatsleder Syd
Orange: 10 min.
Grå: 15 min.
Blå: 20 min.

Afgangstid: 1 min.
Beregningsmodel anvender 100% fremkommelighed med følgende
hastigheder:
 Motorvej: 120 km/timen
 Hovedvej: 100 km/timen
 Byvej: 80 km/timen

Indsatsleder Nord
Orange: 10 min.
Grå: 15 min.
Blå: 20 min.

Afgangstid: 1 min.
Beregningsmodel anvender 100% fremkommelighed med følgende
hastigheder:
 Motorvej: 120 km/timen
 Hovedvej: 100 km/timen
 Byvej: 80 km/timen
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3.10 - Bilag: Bilag 9A. Udrykningssammensætning centerstation 2022
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Station
Hændelsesgruppe

RBD

ISL HL Brandmand Udkaldsmæssigt

Køretøjer

FUH - Fastklemte
(Herunder motorvej)

1+1+7

1

1

5

(ISL + DV +
Vagthold)

Redningsvogn
Autosprøjte
Tankvogn

REDN. - Øverige

1+1+7

1

1

5

(ISL + DV +
Vagthold)

Drejestige
Redningsvogn
Autosprøjte

FLY+Tog ulykke- passager

1+2+10

Fly ulykke militær

1+1+5

1

2

10

(ISL + DV +
Allekald)

Tog Ulykke God

1+1+7

1

1

5

(ISL + DV +
Vagthold)

Brand FLY+TOG - passager

Redningsvogn
2 x Autosprøjter
2 x Tankvogn
Masseskadepakning
Redningsvogn
Autosprøjte
Tankvogn
HSE
Autosprøjte
2 xTankvogn
HSE
Autosprøjte
Tankvogn
Redningsvogn

1
ISL

1

(ISL)

ISL

1+1+1
Mindre brande uden ISL
(ikke idriftsat økonomiskperspektiv skal
afklares)

Større forureninger

1+1+1

1

1

1

(ISL + DV)

HSE/Autosprøjte

1+1+3

1

1

3

(ISL + DV +
Vagthold)

HSE
Autosprøjte
Tankvogn

7

(ISL + DV +
Vagthold)

1+1+5

1

2

Drukneulykker og Brand til Søs

Brand - mindre

1+1+3

1

1

5

Miljøkøretøj
Autosprøjte/HSE
Tankvogn

(ISL + DV +
Vagthold)

Båd
Autosprøjte
Redningsvogn
Tankvogn

(ISL + DV +
Vagthold)

HSE/Autosprøjte
Tankvogn
Mandskabstransport

Beskrivelse af Pick kode
FUH-Brand i bil
FUH-Fastklemte BIL
FUH-Fastklemte LASBIL/BUS
FUH-Fastklemte/Brandfare BIL
FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS
FUH-Tilskadekomne>5
FUH-Bil i vand
FUH-Fastklemt Letbane
Redn. - Fastklemt maskiner
Redn.-Tilskadekomne>5
Redn.-Sammenstyrtning
Redn.-Jord-/Sandskred
Redn.-Bygning/højderedning
Redn.-Mast/højderedning
Redn.-Silo/Brønd
Redn.-Skrænt
Redn.-Personpåkørsel tog Fastklemte
Redn.-Personpåkørsel tog
Redn.-Personpåkørsel Letbane Fastklemte
Redn.-Personpåkørsel letbane

Pickliste kode
RFBr
RFFa
RFFL
RFFB
RFFS
RFTi
RFBV
RFLF
RPFM
RPTi
RPSa
RPJo
RPBy
RPMa
RPSi
RPSk
RJPu
RJPk
RJLu
RJLk

Kommentar fra 112 sekretariatet.
Brand i bil ved FUH – herunder fare for brand i bil ved FUH. Ingen personer i fare!
Fastklemte i køretøj (bil) ved FUH – herunder indespærrede i køretøj
Fastklemte i køretøj (lastbil/bus) ved FUH – herunder indespærrede i køretøj
Fastklemte i køretøj (bil) ved FUH – herunder indespær. i køretøj/fare for brand
Fastklemte. i køretøj (lastbil/bus) ved FUH – herunder indespær. i køretøj/fare for brand
FUH med mere end 5 kvæstede
Køretøj helt eller delvist under vand ved FUH
FUH med Letbane med fastklemte. Dækker over bil og lastbil i uheld med Letbane
Person hel- eller delvist fastklemt i maskine eller liggende
Ulykke med mere end 5 kvæstede – f.eks. Roskilde-ulykken
Sammenstyrtningsulykke, f.eks. bygning, stillads eller tribune. Ved fare for sammenstyrtning, brug evt. Eftersyn.
Person begravet ved f.eks. sand- eller jordskred
Person i fare for at styrte ned fra f.eks. tagryg
Person i fare for at styrte ned fra f.eks. mast eller vindmølle
Person faldet ned i brønd eller silo
Person, som er styrtet ned ad en skrænt eller lignende
Person fastklemt under tog
Person IKKE fastklemt
Person fastklemt under letbane
Person IKKE fastklemt

Flyulykke-mindre fly, Passager
Togulykke-Passager

RAMp
RJPa

Flyulykke civilt passagerfly, herunder transportfly og træningsfly, som har en størrelse svarende til mindre end 20 passagerer
Togulykke passagertog

Flyulykke-Større fly, Passager
Flyulykke-Militært

RASp
RAMi

Flyulykke civilt passagerfly, herunder transportfly og træningsfly, som har en størrelse svarende til mere end 20 passagerer
Flyulykke militært fly, herunder jagerfly, helikopter og transportfly

Togulykke-Gods

RJGo

Togulykke godstog

Brand-Tog, Passagertog/Letbane

BTPa

Brand i passagertog eller letbane, herunder brand i det trækkende lokomotiv

Brand-Større Fly, Passagerer

BTSF

Eftersyn

BIEf

Brand i større civilt passagerfly/helikopter, svarende til mere end 20 passagerer, herunder transportfly og træningsfly. Vælges IKKE i forbindelse med styrt eller ulykke.
Ønsker beredskabsfaglig vurdering af en potentiel akut hændelse. Enheder sendes automatisk - IKKE kun ISL!

ISL-Forespørgelse
Gas-Gaslugt i bygning
Gas-Gaslugt i det fri
Gas-Gaslugt – eftersyn
Min. forurening-v/FUH
Min. forurening-Mindre spild
Min. forurening-Oliefilm på vand
Skraldespand i det fri-Brand
Bygn.brand-Udhus, fritliggende
Container i det fri-Brand
Brand-Bil i det fri
Brand-MC/Knallert
Min. forurening-Kemikalieudslip
Str. forurening-Olieudslip
Str. forurening-Benzinudslip
Str. forurening-Kemikalieudslip
Str. forurening-Ammoniakudslip
Str.forurening-Gylleudslip
Redn.-Drukneulykke SØER– Å-HAVN
Redn.-Drukneulykke HAVET
Redn.-Drukneulykke FJORD
Brand-Skib på sø
Redn.-Drukneulykke BASSIN
Redning Vand
Bygn.brand-Carport, fritliggende
Bygn.brand-Kolonihavehus
Bygn.brand-Mindre brand
Større affaldsoplag i det fri-Brand
Bygn.brand-Garage, fritliggende
Bygn.brand-Udhus/skur o.lign., fritliggende
EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri
EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger
EL-instal.-Brand-Vindmølle
Naturbrand-Mindre brand

BIFo
BGiB
BGiF
BGLu
BMFF
BMFM
BMFO
BCSk
BBUd
BCFr
BTBF
BTMC
BMFK
BSFO
BSFB
BSFK
BSFA
BSFG
RDSø
RDHa
RDFj
BTSS
RDBa
RDVa
BBCa
BBKo
BBMi
BCAf
BBGa
BBUd
BEAn
BELe
BEVi
BNMi

Forespørgsel i forbindelse med enten beredskabsfaglige eller IKKE akutte hændelser
Gaslugt i bygning - kilde ukendt
Gaslugt i det fri – kilde ukendt
Gaslugt – kilde kendt – usikkerhed, men umiddelbart ingen fare
Forurening af kørebane efter FUH.
Mindre spild af olie/benzin/gylle m.v. - breder sig ikke voldsomt
Oliefilm eller olie på vandoverflade – sø, å eller havn
Brand i fritstående skraldespand eller lignende meget begrænset brand i det fri
Brand i fritliggende udhus, skur, fritliggende havehus, eller legehus m.v. uden fare for andre bygninger
Brand i fritstående container – ingen risiko for spredning
Brand i personbil i det fri. Er der risiko for spredning?
Brand i motorcykel, knallert, cykel eller lignende småt – ingen risiko for spredning
Mindre udslip af aggressivt kemikalie – breder sig ikke voldsomt
Større udslip af dieselolie m.v. – Men potentiel fare for at sprede sig ukontrollabelt
Større udslip af benzin – Men potentiel fare for at sprede sig ukontrollabelt
Udslip af aggressivt kemikalie – beskyttelsesdragt påkrævet
Udslip af ammoniak – beskyttelsesdragt påkrævet
Større udslip af gylle - Men potentiel fare for at sprede sig ukontrollabelt
Ulykke, hvor person er i umiddelbar fare for drukning. Å er tilføjet
Ulykke på havet, hvor person/personer er i umiddelbar fare for drukning
Ulykke i fjord, hvor person/personer er i umiddelbar fare for drukning
Brand i skib eller båd, på indsø eller lignende
Drukneulykke i svømmehal/friluftbad mv, hvor Redningsberedskabet er ansvarlig og skal varetag redningsindsatsen
Hændelser på vand, hvor person/personer ikke er, eller kan komme, i fare for at drukne.
Brand i fritliggende carport uden fare for spredning til andre bygninger
Brand i kolonihavehus
Begrænset omfang – ingen risiko for spredning
Brand i større affaldsoplag i det fri, f.eks. på byggeplads eller losseplads. Mere end 200m³
Brand i fritliggende garage, uden fare for spredning til andre bygninger
Brand i fritliggende udhus, skur, fritliggende havehus, eller legehus m.v. uden fare for andre bygninger
Brand i el-skab i det fri
Brand i og/eller omkring nedfaldne el-ledninger i det fri
Brand i vindmølle eller mast
Begrænset omfang – ingen risiko for spredning.

Brand - Byg/etage

1+1+5

Brand i Højhus / Bygning med
Brandmandselevator

Brand

1+1+5

Fly Standby

1+2+10
1+2+10

1

1

5

(ISL + DV +
Vagthold)

HSE/Autosprøjte
Drejestige
Tankvogn

1

2

10

(ISL + DV +
Vagthold +
omegnsstation)

HSE/ 2 x Autosprøjte
Drejestige
2 x Tankvogn

(ISL + DV +
Vagthold)

HSE/Autosprøjte
2 x Tankvogn

(ISL + Karup
+ DV + Vagthold)

2 x Autosprøjter
2 x Tankvogne

1

1

5

Bygn.brand-Butik
Bygn.brand-Etageejendom
Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed
Bygn.brand-Etageejendom-Kælder
Bygn.brand-Etageejendom-tag
Bygn.brand-Lejlighed
Bygn.brand-Industribygning
Bygn.brand-Industribygn.-Særligt objekt
Bygn.brand-Institution
Bygn.brand-Villa/Rækkehus
Container i skur-Brand
Skorst.brand-Hårdt tag
Skorst.brand-Stråtag
Brandalarm

BBBu
BBEt
BEEI
BEEk
BEEa
BBLe
BBIn
BBIS
BBIt
BBVi
BCBy
BSHT
BSSt
BAAl

Brand i butik, forretningsejendom m.v., herunder objekter og installationer indendørs
Brand i etageejendom med højde mellem 3 og 9 etager, f.eks. hotel, kontorejendom, beboelse eller lignende. IKKE tag eller kælder!
Brand i enkelt lejlighed uden spredning, i etageejendom. Bygning højde mellem 3 og 9 etager
Brand i kælder på etageejendom. Bygning højde mellem 3 og 9 etager
Brand i tag på etageejendom. Bygning højde mellem 3 og 9 etager
Brand i lejlighed i bygninger med en højde på maks. 3 etager.
Brand i lagerbygn., produktionsvirks.-hed, værkst. m.v., herunder objekter indendørs
Brand i industribygning - SÆRLIGT OBJEKT. Anvendes kun, når der gøres opmærksom på det i bemærkningsfeltet.
Brand i børnehave, skole, plejeinstitution m.v.
Brand i villa eller rækkehus på maks. 3 etager!
Brand i container under tag/i skur – risiko for spredning.
Skorstensbrand på ejendom med hårdt tag, f.eks. tegl, tagpap, eternit og skiffer
Skorstensbrand på ejendom med stråtag
Tilføjes til vagtcentralerne

Bygn.brand-højhus
Bygn.brand-Gård
Bygn.brand-Gård/fare for dyr
Bygn.brand-Sommerhus
EL-instal.-Brand-Transformatorstation
Gas-Ledningsbrud, ej antændt
Gas-BRAND i udsivende gas
Brand-Bil i P-hus
Brand-Bil i P-kælder
Brand-Bil EL/Brint
Brand-Lastbil/Bus El/Brint
Brand-Lastbil/Bus
Brand-Landbrugsredskab
Brand-Skib på land/dok
Brand-Skib ved kaj
Brand-Tog, Godstog
Brand-Fly, Militært
Brand-Mindre Fly, Passagerer
Naturbrand-Skov/Plantage
Naturbrand-Hede/Klit
Naturbrand-Mark m/Afgrøder
Naturbrand-Mark, Høstet
Naturbrand-Skråning/Grøft
Naturbrand-Halmstak
Fly - standby 1/sikkerhedslanding

BEHo
BBGå
BBGD
BBSo
BETr
BGLe
BGUd
BTBP
BTBK
BTBE
BTLE
BTLB
BTLa
BTSL
BTSK
BTGo
BTFM
BTMF
BNSP
BNHe
BNMa
BNMH
BNSk
BNHa
RAS1

Brand i højhus. Bygningens højde større end 9 etager - Husk at skrive hvad der brænder!
Brand på landbrug - uden dyr!!
Brand på landbrug med større dyrehold, hvor der er fare for dyr
Brand i sommerhus
Brand i transformatorstation i det fri
Udsivende gas fra ledningsbrud – evt. evakuering hvis der er boliger i nærheden.
Brand i udsivende gas fra ledningsbrud
Brand i bil placeret i p-hus over terræn med fare for røg- og brandspredning. Er det hybrid/EL/brint køretøj?
Brand i bil placeret i under terræn i p-kælder med fare for røg- og brandspredning. Er det hybrid/EL/brint køretøj?
Brand i hybrid/El/Brint bil i det fri. Vælges hvis drivmidlet kendes - ellers brug Brand-Bil i det fri
Brand i lastbil eller bus med El/Brint som drivmiddel
Brand i lastbil eller bus samt andre store køretøjer
Brand i landbrugsredskab. Er der risiko for spredning?
Brand i skib eller båd i det fri på land eller i dok
Brand i skib eller båd, som ligger ved kaj eller frit i havnebassin. IKKE PÅ ÅBENT HAV
Brand i godstog, herunder brand i det trækkende lokomotiv
Brand i militært fly, herunder jagerfly, helikopter og transportfly
Brand i mindre civilt passagerfly/helikopter, svarende til mindre end 20 passagerer, herunder transportfly og træningsfly. Vælges IKKE i forbindelse med styrt eller ulykke.
Brand i skov, plantage
Brand i hede, klit
Brand i afgrøder på roden (uhøstet)
Brand i stubmark, herunder løs halm på mark
Brand i vejskråning, baneskråning, grøftekant
Brand i halmstak/halmballer på mark
Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. sikkerhedslanding fly

Fly - standby 2/sikkerhedslanding

RAS2

Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. sikkerhedslanding fly

Fly - standby 3/sikkerhedslanding

RAS3

Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. sikkerhedslanding fly

3 Godkendelse af Udkast til Plan for Risikobaseret
Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
3.11 - Bilag: Bilag 9B. Udrykningssammensætning omegnsstation 2022
DokumentID: 9212852

Station
Hændelsesgruppe

RBD

ISL HL Brandmand Udkaldsmæssigt

Køretøjer

FUH - Fastklemte
(Herunder motorvej)

1+1+7

1

1

5

(ISL + DV +
Vagthold)

Redningsvogn
Autosprøjte
Tankvogn

REDN. - Øverige

1+1+7

1

1

5

(ISL + DV +
Vagthold)

Drejestige
Redningsvogn
Autosprøjte

FLY+Tog ulykke- passager

1+2+10

Fly ulykke militær

1+1+5

1

2

10

(ISL + DV +
Allekald)

Tog Ulykke God

1+1+7

1

1

5

(ISL + DV +
Vagthold)

Brand FLY+TOG - passager

Redningsvogn
2 x Autosprøjter
2 x Tankvogn
Masseskadepakning
Redningsvogn
Autosprøjte
Tankvogn
HSE
Autosprøjte
2 xTankvogn
HSE
Autosprøjte
Tankvogn
Redningsvogn

1
ISL

1

(ISL)

ISL

1+1+1
Mindre brande uden ISL
(ikke idriftsat økonomiskperspektiv skal
afklares)

Større forureninger

1+1+1

1

1

1

(ISL + DV)

HSE/Autosprøjte

1+1+3

1

1

3

(ISL + DV +
Vagthold)

HSE
Autosprøjte
Tankvogn

7

(ISL + DV +
Vagthold)

1+1+5

1

2

Drukneulykker og Brand til Søs

Brand - mindre

1+1+3

1

1

5

Miljøkøretøj
Autosprøjte/HSE
Tankvogn

(ISL + DV +
Vagthold)

Båd
Autosprøjte
Redningsvogn
Tankvogn

(ISL + DV +
Vagthold)

HSE/Autosprøjte
Tankvogn
Mandskabstransport

Beskrivelse af Pick kode
FUH-Brand i bil
FUH-Fastklemte BIL
FUH-Fastklemte LASBIL/BUS
FUH-Fastklemte/Brandfare BIL
FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS
FUH-Tilskadekomne>5
FUH-Bil i vand
FUH-Fastklemt Letbane
Redn. - Fastklemt maskiner
Redn.-Tilskadekomne>5
Redn.-Sammenstyrtning
Redn.-Jord-/Sandskred
Redn.-Bygning/højderedning
Redn.-Mast/højderedning
Redn.-Silo/Brønd
Redn.-Skrænt
Redn.-Personpåkørsel tog Fastklemte
Redn.-Personpåkørsel tog
Redn.-Personpåkørsel Letbane Fastklemte
Redn.-Personpåkørsel letbane

Pickliste kode
RFBr
RFFa
RFFL
RFFB
RFFS
RFTi
RFBV
RFLF
RPFM
RPTi
RPSa
RPJo
RPBy
RPMa
RPSi
RPSk
RJPu
RJPk
RJLu
RJLk

Kommentar fra 112 sekretariatet.
Brand i bil ved FUH – herunder fare for brand i bil ved FUH. Ingen personer i fare!
Fastklemte i køretøj (bil) ved FUH – herunder indespærrede i køretøj
Fastklemte i køretøj (lastbil/bus) ved FUH – herunder indespærrede i køretøj
Fastklemte i køretøj (bil) ved FUH – herunder indespær. i køretøj/fare for brand
Fastklemte. i køretøj (lastbil/bus) ved FUH – herunder indespær. i køretøj/fare for brand
FUH med mere end 5 kvæstede
Køretøj helt eller delvist under vand ved FUH
FUH med Letbane med fastklemte. Dækker over bil og lastbil i uheld med Letbane
Person hel- eller delvist fastklemt i maskine eller liggende
Ulykke med mere end 5 kvæstede – f.eks. Roskilde-ulykken
Sammenstyrtningsulykke, f.eks. bygning, stillads eller tribune. Ved fare for sammenstyrtning, brug evt. Eftersyn.
Person begravet ved f.eks. sand- eller jordskred
Person i fare for at styrte ned fra f.eks. tagryg
Person i fare for at styrte ned fra f.eks. mast eller vindmølle
Person faldet ned i brønd eller silo
Person, som er styrtet ned ad en skrænt eller lignende
Person fastklemt under tog
Person IKKE fastklemt
Person fastklemt under letbane
Person IKKE fastklemt

Flyulykke-mindre fly, Passager
Togulykke-Passager

RAMp
RJPa

Flyulykke civilt passagerfly, herunder transportfly og træningsfly, som har en størrelse svarende til mindre end 20 passagerer
Togulykke passagertog

Flyulykke-Større fly, Passager
Flyulykke-Militært

RASp
RAMi

Flyulykke civilt passagerfly, herunder transportfly og træningsfly, som har en størrelse svarende til mere end 20 passagerer
Flyulykke militært fly, herunder jagerfly, helikopter og transportfly

Togulykke-Gods

RJGo

Togulykke godstog

Brand-Tog, Passagertog/Letbane

BTPa

Brand i passagertog eller letbane, herunder brand i det trækkende lokomotiv

Brand-Større Fly, Passagerer

BTSF

Eftersyn

BIEf

Brand i større civilt passagerfly/helikopter, svarende til mere end 20 passagerer, herunder transportfly og træningsfly. Vælges IKKE i forbindelse med styrt eller ulykke.
Ønsker beredskabsfaglig vurdering af en potentiel akut hændelse. Enheder sendes automatisk - IKKE kun ISL!

ISL-Forespørgelse
Gas-Gaslugt i bygning
Gas-Gaslugt i det fri
Gas-Gaslugt – eftersyn
Min. forurening-v/FUH
Min. forurening-Mindre spild
Min. forurening-Oliefilm på vand
Skraldespand i det fri-Brand
Bygn.brand-Udhus, fritliggende
Container i det fri-Brand
Brand-Bil i det fri
Brand-MC/Knallert
Min. forurening-Kemikalieudslip
Str. forurening-Olieudslip
Str. forurening-Benzinudslip
Str. forurening-Kemikalieudslip
Str. forurening-Ammoniakudslip
Str.forurening-Gylleudslip
Redn.-Drukneulykke SØER– Å-HAVN
Redn.-Drukneulykke HAVET
Redn.-Drukneulykke FJORD
Brand-Skib på sø
Redn.-Drukneulykke BASSIN
Redning Vand
Bygn.brand-Carport, fritliggende
Bygn.brand-Kolonihavehus
Bygn.brand-Mindre brand
Større affaldsoplag i det fri-Brand
Bygn.brand-Garage, fritliggende
Bygn.brand-Udhus/skur o.lign., fritliggende
EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri
EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger
EL-instal.-Brand-Vindmølle
Naturbrand-Mindre brand

BIFo
BGiB
BGiF
BGLu
BMFF
BMFM
BMFO
BCSk
BBUd
BCFr
BTBF
BTMC
BMFK
BSFO
BSFB
BSFK
BSFA
BSFG
RDSø
RDHa
RDFj
BTSS
RDBa
RDVa
BBCa
BBKo
BBMi
BCAf
BBGa
BBUd
BEAn
BELe
BEVi
BNMi

Forespørgsel i forbindelse med enten beredskabsfaglige eller IKKE akutte hændelser
Gaslugt i bygning - kilde ukendt
Gaslugt i det fri – kilde ukendt
Gaslugt – kilde kendt – usikkerhed, men umiddelbart ingen fare
Forurening af kørebane efter FUH.
Mindre spild af olie/benzin/gylle m.v. - breder sig ikke voldsomt
Oliefilm eller olie på vandoverflade – sø, å eller havn
Brand i fritstående skraldespand eller lignende meget begrænset brand i det fri
Brand i fritliggende udhus, skur, fritliggende havehus, eller legehus m.v. uden fare for andre bygninger
Brand i fritstående container – ingen risiko for spredning
Brand i personbil i det fri. Er der risiko for spredning?
Brand i motorcykel, knallert, cykel eller lignende småt – ingen risiko for spredning
Mindre udslip af aggressivt kemikalie – breder sig ikke voldsomt
Større udslip af dieselolie m.v. – Men potentiel fare for at sprede sig ukontrollabelt
Større udslip af benzin – Men potentiel fare for at sprede sig ukontrollabelt
Udslip af aggressivt kemikalie – beskyttelsesdragt påkrævet
Udslip af ammoniak – beskyttelsesdragt påkrævet
Større udslip af gylle - Men potentiel fare for at sprede sig ukontrollabelt
Ulykke, hvor person er i umiddelbar fare for drukning. Å er tilføjet
Ulykke på havet, hvor person/personer er i umiddelbar fare for drukning
Ulykke i fjord, hvor person/personer er i umiddelbar fare for drukning
Brand i skib eller båd, på indsø eller lignende
Drukneulykke i svømmehal/friluftbad mv, hvor Redningsberedskabet er ansvarlig og skal varetag redningsindsatsen
Hændelser på vand, hvor person/personer ikke er, eller kan komme, i fare for at drukne.
Brand i fritliggende carport uden fare for spredning til andre bygninger
Brand i kolonihavehus
Begrænset omfang – ingen risiko for spredning
Brand i større affaldsoplag i det fri, f.eks. på byggeplads eller losseplads. Mere end 200m³
Brand i fritliggende garage, uden fare for spredning til andre bygninger
Brand i fritliggende udhus, skur, fritliggende havehus, eller legehus m.v. uden fare for andre bygninger
Brand i el-skab i det fri
Brand i og/eller omkring nedfaldne el-ledninger i det fri
Brand i vindmølle eller mast
Begrænset omfang – ingen risiko for spredning.

Brand - Byg/etage

1+1+5

Brand i Højhus / Bygning med
Brandmandselevator

Brand

1+1+5

Fly Standby

1+2+10
1+2+10

1

1

5

(ISL + DV +
Vagthold)

HSE/Autosprøjte
Drejestige
Tankvogn

1

2

10

(ISL + DV +
Vagthold +
omegnsstation)

HSE/ 2 x Autosprøjte
Drejestige
2 x Tankvogn

(ISL + DV +
Vagthold)

HSE/Autosprøjte
2 x Tankvogn

(ISL + Karup
+ DV + Vagthold)

2 x Autosprøjter
2 x Tankvogne

1

1

5

Bygn.brand-Butik
Bygn.brand-Etageejendom
Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed
Bygn.brand-Etageejendom-Kælder
Bygn.brand-Etageejendom-tag
Bygn.brand-Lejlighed
Bygn.brand-Industribygning
Bygn.brand-Industribygn.-Særligt objekt
Bygn.brand-Institution
Bygn.brand-Villa/Rækkehus
Container i skur-Brand
Skorst.brand-Hårdt tag
Skorst.brand-Stråtag
Brandalarm

BBBu
BBEt
BEEI
BEEk
BEEa
BBLe
BBIn
BBIS
BBIt
BBVi
BCBy
BSHT
BSSt
BAAl

Brand i butik, forretningsejendom m.v., herunder objekter og installationer indendørs
Brand i etageejendom med højde mellem 3 og 9 etager, f.eks. hotel, kontorejendom, beboelse eller lignende. IKKE tag eller kælder!
Brand i enkelt lejlighed uden spredning, i etageejendom. Bygning højde mellem 3 og 9 etager
Brand i kælder på etageejendom. Bygning højde mellem 3 og 9 etager
Brand i tag på etageejendom. Bygning højde mellem 3 og 9 etager
Brand i lejlighed i bygninger med en højde på maks. 3 etager.
Brand i lagerbygn., produktionsvirks.-hed, værkst. m.v., herunder objekter indendørs
Brand i industribygning - SÆRLIGT OBJEKT. Anvendes kun, når der gøres opmærksom på det i bemærkningsfeltet.
Brand i børnehave, skole, plejeinstitution m.v.
Brand i villa eller rækkehus på maks. 3 etager!
Brand i container under tag/i skur – risiko for spredning.
Skorstensbrand på ejendom med hårdt tag, f.eks. tegl, tagpap, eternit og skiffer
Skorstensbrand på ejendom med stråtag
Tilføjes til vagtcentralerne

Bygn.brand-højhus
Bygn.brand-Gård
Bygn.brand-Gård/fare for dyr
Bygn.brand-Sommerhus
EL-instal.-Brand-Transformatorstation
Gas-Ledningsbrud, ej antændt
Gas-BRAND i udsivende gas
Brand-Bil i P-hus
Brand-Bil i P-kælder
Brand-Bil EL/Brint
Brand-Lastbil/Bus El/Brint
Brand-Lastbil/Bus
Brand-Landbrugsredskab
Brand-Skib på land/dok
Brand-Skib ved kaj
Brand-Tog, Godstog
Brand-Fly, Militært
Brand-Mindre Fly, Passagerer
Naturbrand-Skov/Plantage
Naturbrand-Hede/Klit
Naturbrand-Mark m/Afgrøder
Naturbrand-Mark, Høstet
Naturbrand-Skråning/Grøft
Naturbrand-Halmstak
Fly - standby 1/sikkerhedslanding

BEHo
BBGå
BBGD
BBSo
BETr
BGLe
BGUd
BTBP
BTBK
BTBE
BTLE
BTLB
BTLa
BTSL
BTSK
BTGo
BTFM
BTMF
BNSP
BNHe
BNMa
BNMH
BNSk
BNHa
RAS1

Brand i højhus. Bygningens højde større end 9 etager - Husk at skrive hvad der brænder!
Brand på landbrug - uden dyr!!
Brand på landbrug med større dyrehold, hvor der er fare for dyr
Brand i sommerhus
Brand i transformatorstation i det fri
Udsivende gas fra ledningsbrud – evt. evakuering hvis der er boliger i nærheden.
Brand i udsivende gas fra ledningsbrud
Brand i bil placeret i p-hus over terræn med fare for røg- og brandspredning. Er det hybrid/EL/brint køretøj?
Brand i bil placeret i under terræn i p-kælder med fare for røg- og brandspredning. Er det hybrid/EL/brint køretøj?
Brand i hybrid/El/Brint bil i det fri. Vælges hvis drivmidlet kendes - ellers brug Brand-Bil i det fri
Brand i lastbil eller bus med El/Brint som drivmiddel
Brand i lastbil eller bus samt andre store køretøjer
Brand i landbrugsredskab. Er der risiko for spredning?
Brand i skib eller båd i det fri på land eller i dok
Brand i skib eller båd, som ligger ved kaj eller frit i havnebassin. IKKE PÅ ÅBENT HAV
Brand i godstog, herunder brand i det trækkende lokomotiv
Brand i militært fly, herunder jagerfly, helikopter og transportfly
Brand i mindre civilt passagerfly/helikopter, svarende til mindre end 20 passagerer, herunder transportfly og træningsfly. Vælges IKKE i forbindelse med styrt eller ulykke.
Brand i skov, plantage
Brand i hede, klit
Brand i afgrøder på roden (uhøstet)
Brand i stubmark, herunder løs halm på mark
Brand i vejskråning, baneskråning, grøftekant
Brand i halmstak/halmballer på mark
Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. sikkerhedslanding fly

Fly - standby 2/sikkerhedslanding

RAS2

Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. sikkerhedslanding fly

Fly - standby 3/sikkerhedslanding

RAS3

Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. sikkerhedslanding fly

3 Godkendelse af Udkast til Plan for Risikobaseret
Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
3.12 - Bilag: Bilag 10. Risikoanalyser af store og komplekse hændelser
DokumentID: 9212854

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Større kemikalieudslip
Hændelsestitel: 10m3 tank læk

Tidspunkt: Mandag den 12. februar, kl. 14.20

Beliggenhed: H. C. Brannersvej 1

Afstand fra brandstation: 2 km

Meteorologiske forhold: Ingen betydning
Beskrivelse af objekt: 10 M3 tank med 98% svovlsyre sprunget læg.
Beskrivelse af situation ved ankomst: Tanken er tømt i et kælderlokale uden afløb og der er ingen
farer udslip til miljøet. Ingen personer i kælderen. Midtjysk Brand & Redning indsats i kemikaliedragter
til situationsbedømmelse i kælderen samt umiddelbar sikring af værdier. Tanken er sprunget læg og
tilsyneladende tom.
Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
Sikring af skadested

1

Indsatsleder

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

35

Brandmænd

Vandforsyning

Følgeskade

1

Automobilsprøjte

1

Rensepunkt -BRS

x

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

1

Miljø-/redningsvogn

1

Miljøenhed -BRS

x

Forureningsbekæmp. BRS

x

Forureningsbekæmp. B&R

x

Logistik

x

x

Indsatsledelse

x

Opgave

Analysebilag:
Ventilering

Personale Bilka

1

Logistik

Forløb

Holdleder
BRS

Bådberedskab

Udlægning
Beredskabsplan

3

Venteplads
1

Syrefast slamsuger

Indsatspersonel
1+1
3
2

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – Skov/plantage
Forebyggelse
eksisterende:

• ingen

Forebyggelses
tiltag:

• Skiltning for fare

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – Skov/Plantage
Hændelsestitel: Ild i skov/plantage ved institution

Tidspunkt: Mandag den 8. august, 17.10

Beliggenhed: Kompedalsvej

Afstand fra brandstation: 15.4

Meteorologiske forhold: 30 grader - svag vind fra øst.
Beskrivelse af objekt: Lav bevoksning
Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i 500 m² nåletræsplantage – breder sig hurtigt mod vest.
Mødeplan for Kompedal plantage iværksættes.
Ligeledes aktiveres den kommunale beredskabsplanen i forhold til evakuering/genhusning
Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
Indsatsledelse

Sikring af skadested

Personredning/dyreredning

Førstehjælp

100

x

Vandforsyning

Følgeskade

x

Brandslukning/røgdykning

x

X Personale

Civil indsats

Indsatsledelse/KST

10

Holdleder

Brandmænd

10

Skov- og Naturstyrelsen

5

Automobilsprøjte

1

KST-modul

Ventilering

7

Tankvogne

X

Udlægning

2

Slangetender

X

Beredskabsplan

2

Skovbrandpakning

Lift

Diverse

4-6

Div. transport

Miljø-/redningsvogn

Opgave

Analysebilag:

Ventilering
Personale Bilka

6-8

Forløb

Miljø-/redningsvogn
1

Logistikcenter

Indsatspersonel
1+1
3
2

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand – Skov/plantage
• ingen

Forebyggelse
eksisterende:

• Skiltning for brandfare

Forebyggelses
tiltag:

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Vejrsituation
Hændelsestitel: Varsel om kraftig snefald

Tidspunkt: Mandag den 12. februar, kl. 14.20

Beliggenhed: Silkeborg kommune

Afstand fra brandstation:

Meteorologiske forhold: Kraftigt snevejr under opbygning, forventede snemængder 40 - 50 cm over 6
t. Vind fra nord 10-12 sekundmeter. Ramme området nord for Silkeborg om 4-6 timer. Varighed ukendt.
Beskrivelse af objekt:
Beskrivelse af situationen:
DMI varsler kraftigt snevejr - krisestyringsgruppe indkaldes.
Fælles ejendomsdrift varsles i forhold til åbning af lokale nødindkvartering.
Drøftelse om prioritering af snerydning.
Sneplov prioriteres til udrykningskørsel/indhentning af fastkørte. Prioriteret kørsel for hjemmeplejen
Indsatsenheder – mandskab & materiel

Indsatsopgaver
Indsatsledelse/krisestyrring

X Forplejning

x Personredning/dyreredning

Førstehjælp

x

Vandforsyning

Følgeskade

Brandslukning/røgdykning

Ventilering

x Opsamling af strandede
bilister

Udlægning

x Kørsel for Sundhed & oms.

Beredskabsplan

1

Indsatsleder

2

Holdleder

15

Brandmænd

16

Forplejningsgruppe

Automobilsprøjte

5

Åbning og drift
af nødindkvartering

Miljø-/redningsvogn

5

Kørsel for Social- og
Sundhed

2

Forplejning

Bådberedskab
2

Logistik

x Nødindkv.

Analysebilag:

Opgave
Indsatsledelse
Div. kørselsopgaver
Krisestyrringsindsats
Personale udskiftning
Logistik
Forplejning

Forløb

Indsatspersonel
1
1+6
6+6
1
2
1+8

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Vejrsituation
Forebyggelse
eksisterende:

• ingen

Forebyggelses
tiltag:

• ingen

Hyppig
> 10 pr. år

5

Påregnelig
1-10 pr. år

4

Forekommer
0,1-1 pr. år

3

Sjælden
0,01-0,1 pr. år

2

Næsten aldrig
< 0,01 pr. år

1

1

2

3

4

5

Mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser, få
personer

Mere end fem kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/døde

Flere døde/mange
kvæstede

Værdier

< 10.000 kr.

10.000 - 100.000 kr.

100.000 - 1 mio kr

1-10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

Miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

Samfund

Ingen/mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på <
1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på >1
måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse af drift på
> 3 mdr, tab af kunder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion.
Ophør af
virksomhedsdrift

Konsekvens

3 Godkendelse af Udkast til Plan for Risikobaseret
Dimensionering Midtjysk Brand & Redning
3.13 - Bilag: Bilag 11. Indkvarterings- og forplejningsberedskabet
DokumentID: 9212855

Bilag 11. Indkvarterings- og forplejningsberedskabet
Dimensionering af indkvarterings- og forplejningsberedskabet, herunder kapacitet,
organisering og personel m.v.
Generelt om indkvartering og forplejning
I henhold til beredskabsloven skal redningsberedskabet kunne modtage, indkvartere og forpleje
evakuerede og andre nødstedte.
Indkvarteringsberedskabet er det beredskab, der etableres med det formål, at kunne varetage
indkvarteringen af evakuerede og andre nødstedte.
Forplejningsberedskabet er det beredskab, der etableres med henblik af bespisning af
evakuerede og andre nødstedte, samt forplejning af indsatsmandskab som er indsat i længere
varende opgaver
Indkvarterings- og forplejningsberedskabet i Midtjysk Brand & Redning er baseret på
Beredskabsstyrelsens ”Vejledning om indkvarterings- og forplejningsberedskabet”.
Instruks for indkvarterings- og forplejningsberedskabet i Midtjysk Brand & Redning
Denne instruks er udarbejdet med baggrund i Beredskabsstyrelsens ”Vejledning om
indkvarterings- og forplejningsberedskabet, og med udgangspunkt i de faktiske forhold omkring
frivilligt personel og materiel, tilknyttet beredskabet i Midtjysk Brand & Redning, og giver praktiske
anvisninger på, hvordan indkvarterings- og forplejningsberedskabet tilrettelægges og håndteres i
en nødsituation og ved større indsatser af længere varighed.
Indkvarteringsberedskabet er typisk knyttet til evakuering, hvor forplejningsberedskabet er knyttet
dels til evakuering, og i høj grad til redningsberedskabets langvarige indsatser, hvor det bliver
nødvendigt med forplejning af indsatsmandskabet.
Der er i Midtjysk Brand & Rednings område udpeget et antal lokaliteter, der kan indrettes til
formålet.
Oplysningerne herom fremgår af indsatsplaner i de to ejerkommuners respektive Planer for
Fortsat Drift.
Politiet har myndighedsansvar for de evakuerede under transporten, medens kommunen har det
under opholdet i kommunen.
Vagthavende indsatsleder, leder og koordinerer indkvartering og forplejning i forbindelse med en
beredskabssituation.
Evakueringsplaner findes ved de enkelte institutioner.
Løsning af indkvarterings- og forplejningsopgaver er i høj grad baseret på de sundheds- og
socialmyndighedernes bistand og støtte. Disse skal således være forberedt på at indgå i
beredskabet med medarbejdere og ekspertise i den udstrækning der er behov derfor. Bl.a. vil
ydelse af hjælp og omsorg til syge, svage, handicappede og ikke-dansk talende etniske grupper
m.fl. være typiske opgaver for de sociale myndigheder i forbindelse med modtagelse,
indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte.

Materiel og personel til indkvartering og forplejning af evakuerede m.fl.
Personel
I beredskabssituationer, hvor indkvarterings- og/eller forplejningsberedskabet skal etableres, vil
Midtjysk Brand og Redning på det foreliggende grundlag sammensætte og etablere det
nødvendige beredskab ved udpegelse af medarbejdere indenfor følgende grupper:

Frivillige hjælpere fra Beredskabs-Forbundet, uddannede til at varetage indkvarterings- og
forplejningsopgaver

Midtjysk Brand og Redning’ fastansatte brandmænd

Midtjysk Brand og Redning’ deltidsansatte brandmænd

Medarbejdere fra kommunens fagforvaltninger og afdelinger m.fl.

Materiel
Materiel i henhold til materieloversigten kan suppleres med andet materiel på grundlag af de
konkrete behov, f.eks. senge, madrasser, termospande m.v. Yderligere nødvendigt materiel m.v.
kan tilvejebringes ved aftaler med Beredskabsstyrelsen Midtjylland, andre
kommuner/redningsberedskaber eller lokale leverandører.
(Beredskabsstyrelsen Midtjylland har f.eks. normalt en beholdning på ca. 2000 tæpper og et antal
madrasser osv.).
Generelt om nødforplejning
Forplejning af evakuerede vil først og fremmest blive baseret på eksisterende storkøkkener,
restauranter og andre egnede lokaliteter med stor forplejningsaktivitet. Hvis forplejningsbehovet
ikke kan dækkes på denne måde, f.eks. ved langvarige strømafbrydelser, vil forplejningsmateriel
hørende under de frivillige ved Midtjysk Brand & Redning blive taget helt eller delvist i brug. Til
fremstilling og udlevering af forplejningen vil der primært blive indsat frivilligt personel, tilknyttet
beredskabet i Midtjysk Brand og Redning.

4 Godkendelse af forslag til ændring af
samordningsaftale i forbindelse med
kompetenceoverdragelse af påbud mv.
4.1 - Bilag: Bilag pkt. 4 - Forslag til ændret Samordningaftale for Midtjysk Brand &
Redning
DokumentID: 9212921

Samordningsaftale
for
Midtjysk Brand & Redning

§ 1 Aftalens deltagere
Silkeborg og Viborg Kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om nedsættelse
af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt
redningsberedskab under navnet Midtjysk Brand & Redning. Etableringen finder sted i henhold
til § 60 i den kommunale styrelseslov.
§ 2 Hjemsted
Midtjysk Brand & Redning har hjemsted på adressen Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg.
§ 3 Formål
Midtjysk Brand & Redning har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i
medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov samt opgaver efter fyrværkeriloven, lov
om sikringsrum, byggeloven og bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene
og ildsteder, herunder myndighedsopgaver i det omfang den nævnte lovgivning måtte give
mulighed herfor. Hvis ændringer i lovgivningen, som den er udformet pr. 1. oktober 2015,
inden for de nævnte områder måtte give Midtjysk Brand & Redning adgang til i videre omfang
at varetage myndighedsopgaver overføres kompetencen fra kommunerne til Midtjysk Brand og
Redning med virkning fra ændringernes ikrafttræden.
Stk. 2. Nærværende samordningsaftale er vedlagt et bilag 1 A indeholdende en opregning af
Midtjysk Brand & Rednings kompetence. Bilaget ajourføres løbende med angivelse af de
overdragne opgaver samt dato for kompetenceoverdragelsen.
Stk. 3. Midtjysk Brand & Redning kan udføre serviceopgaver som drift af autoværksted,
vagtcentral, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang
gældende lovgivning tillader det. Midtjysk Brand & Redning kan tilsvarende bistå andre
kommuner eller offentlige myndigheder med lignende opgaver. Eksempler på opgaver omfattet
af stk. 3 er vedlagt som bilag 1 B.
§ 4 Den fælles beredskabskommission
I overensstemmelse med beredskabslovens § 10, stk. 2 nedsættes en fælles
Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver, som
fremgår af denne samordningsaftale.
Den fælles Beredskabskommission består af 7 medlemmer:




Borgmesteren i Silkeborg Kommune
Borgmesteren i Viborg Kommune
Politidirektøren fra Midt- og Vestjyllands Politi
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2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Silkeborg Kommune
2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Viborg Kommune

Derudover har en repræsentant for de frivillige en plads i kommissionens møder som
observatør.
Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.
Stk. 2. Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen følger den kommunale valgperiode.
Ved oprettelsen af fællesskabet vælges medlemmerne for den resterende del af
kommunalbestyrelsernes valgperiode.
Stk. 3. Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt de 2
borgmestre for kommunalbestyrelsens valgperiode. Ved oprettelsen af fællesskabet vælges
formand og næstformand blandt de 2 borgmestre for den resterende del af
kommunalbestyrelsens valgperiode.
Stk. 4. Beredskabskommissionen afholder mindst 4 årlige møder. Beredskabskommissionen
beslutter, hvornår de ordinære møder holdes. Formanden forbereder, indkalder og leder
kommissionens møder.
Stk. 5. Ekstraordinært møde kan afholdes,
1) når formanden, næstformand eller politidirektøren finder det nødvendigt, eller
2) når tre medlemmer af Beredskabskommissionen skriftligt forlanger det.
Stk. 6. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen
underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 7. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har hver én stemme.
Stk. 8. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5 Den fælles beredskabskommissions opgaver
Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse
vedrørende beredskabslovens bestemmelser, herunder myndighedsopgaverne efter §§ 34-37.
Midtjysk Brand & Redning varetager derudover henlagte opgaver for de deltagende kommuner
efter byggelovgivningen. Der er tale om myndighedsopgaver, herunder sagsforberedende
aktiviteter og opfølgning mv. i forbindelse med:


Brug af eksisterende bygninger mv. som ikke er i overensstemmelse med
byggelovgivningens regler om brand. Kompetencen udøves hvor brugen udgør en
konkret risiko for personskade, herunder i forbindelse med flugtvejsforhold og redning
ved brand. Her kan Midtjysk Brand & Redning på stedet træffe afgørelse om
brandsikkerhedsmæssige forhold. Bygningerne er i denne sammenhæng bygninger, der
ikke er omfattet af brandsyn efter beredskabslovgivningen. Overdragelsen af
kompetencen sker udelukkende i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at træffe en
byggesagsbehandler fra den relevante kommune.
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Brandsyn af lokaliteter, hvor driften af bygningen mv. er underlagt byggelovgivningen,
og hvor det konstateres, at der er sket en overtrædelse af bygningsreglementets
driftsmæssige regler, der efter brandsynsreglerne medfører udstedelse af påbud eller
forbud. Forbud kan med kompetenceoverdragelsen kun nedlægges, når der er en
konkret risiko for personskade. Kompetenceoverdragelsen gælder ikke driftsmæssige
forhold, som er byggetekniske krav efter byggeloven.

Midtjysk Brand & Redning varetager samt opgaver efter fyrværkeriloven, lov om sikringsrum
og bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, herunder
myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen måtte give mulighed herfor. Hvis fremtidige
ændringer i lovgivningen, som den er udformet pr. 1. oktober 2015, inden for de nævnte
områder, måtte give Midtjysk Brand & Redning adgang til i videre omfang at varetage
myndighedsopgaver overføres kompetencen fra kommunerne til Midtjysk Brand & Redning
med virkning fra lovændringernes ikrafttræden.
Stk. 2. Midtjysk Brand & Redning kan udføre serviceopgaver som drift af autoværksted,
vagtcentral, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner. Midtjysk
Brand & Redning kan tilsvarende bistå andre kommuner eller offentlige myndigheder med
lignende opgaver.
Stk. 3. De i stk. 2 anførte opgavetyper skal have hjemmel i lovgivningen, herunder
kommunalfuldmagtsreglerne om bl.a. overskudskapacitet, biproduktion og accessorisk
virksomhed. Såfremt der udføres opgaver for andre end deltagerkommunerne iagttages
reglerne i lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige
myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 8. juni 2006
med senere ændringer).
Stk. 4. Beredskabskommissionen foranlediger, jf. beredskabslovens § 25, stk. 1, at der
udarbejdes særskilte planer, herunder den risikobaserede dimensionering, for de deltagende
kommunernes beredskaber, som fremsendes til godkendelse i de kommunernes
kommunalbestyrelser.
§ 6 Diæter, honorar mv.
Der ydes ikke diæter eller honorarer til medlemmerne af Beredskabskommissionen.
§ 7 Administration m.v.
Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef, som varetager Midtjysk Brand &
Rednings daglige ledelse og forvaltning – herunder ansættelse af det øvrige personale til
Midtjysk Brand & Redning.
Stk. 2. Beredskabschefen udarbejder hvert andet år en virksomhedsplan for Midtjysk Brand &
Redning som på strategisk niveau beskriver konkrete mål og delmål for det kommende år.
Stk. 3. En af de deltagende kommuner fungerer som udgangspunkt som sekretariatskommune
for daglige administrationsopgaver vedrørende IT, økonomi, jura, personaleadministration m.v.
Med virkning fra 1. januar 2016 og indtil videre er Silkeborg Kommune sekretariatskommune.
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Midtjysk Brand & Redning kan på et senere tidspunkt beslutte at overtage løsningen af de
pågældende opgaver helt eller delvist, hvorefter betaling for de pågældende opgaver ophører.
Stk. 4. Der bregnes et administrationsbidrag, som betaling for ydelser, der for Midtjysk Brand
og Regning varetages af administrationskommunen. Administrationsbidraget beregnes i 2016
og fremskrives med KL’s pris- og lønskøn.
Ønskes der herudover tilkøbt konkrete ydelser gives et tilbud, som Midtjysk Brand og Regning
kan vurdere i lighed med eksterne tilbud.
Stk. 5. Kommunernes Lønningsnævn skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for Midtjysk
Brand & Rednings medarbejdere i medfør af reglerne herom i lov om kommunernes styrelse.
§ 8 Ejerfordeling
Kommunernes ejerfordeling udgør til enhver tid samme forhold som kommunernes
indbyggertal pr. 1. januar i regnskabsåret.
Stk. 2. Ved stiftelsen af Midtjysk Brand og Redning pr. 1. januar 2016 udlignes en eventuel
difference mellem kommunernes indskud i henhold til åbningsbalancen - og kommunernes
ejerfordeling opgjort på baggrund af kommunernes indbyggertal pr. 1. januar 2016 - ved, at
de to kommuner afregner forskelsbeløbet mellem hinanden via kommunernes drift bidrag til
Midtjysk Brand & Redning. Forskelsbeløbet kan afregnes over en periode op til 3 år.
Stk. 3. Ejerfordelingen er bl.a. afgørende i forhold til de deltagende kommuners indbyrdes
hæftelse for Midtjysk Brand & Rednings forpligtelser, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser,
deling ved ophør m.v.
§ 9 Indskud
Ved etablering indskyder de deltagende kommuner og beredskaber fast ejendom ejet af de
indskydende kommuner og eksisterende materiel jf. bilag 2.
Stk. 2. Materiellet værdifastsættes ved Midtjysk Brand & Rednings stiftelse og afskrives efter
en aftalt periode. Ved udtræden har de enkelte kommuner ret til at udtage den tilbageværende
afskrivningsværdi af det indskudte materiel jf. bilag 2. Der henvises i øvrigt til § 16 om
udtræden og opløsning.
Stk. 3. Kontraktretlige forpligtelser i de eksisterende beredskaber i deltagerkommunerne
overdrages og indgår i det nye selskab fra 1. januar 2016.
§ 10 Udgiftsfordeling
Alle drifts- og anlægsudgifter til løsning af Midtjysk Brand og Rednings opgaver afholdes inden
for Midtjysk Brand og Rednings budget. Midtjysk Brand og Rednings budget til anlægsudgifter
skal være i overensstemmelse med godkendt investeringsplan.
Stk. 2. De to kommuner betaler til det fælles kommunale redningsberedskab efter samme
forhold som kommunernes indbyggertal 1. januar året før budgetåret.
Stk. 3. Udgifter til tilknyttede serviceopgaver betales dog særskilt af de kommuner, der får
udført serviceopgaver jf. § 5, stk. 2.
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Stk. 4. I forhold til tredjemand hæfter de to kommuner solidarisk og ubegrænset.
Stk. 5. I det indbyrdes forhold hæfter hver af deltagerne efter fordelingsnøglen jf. stk. 2 på det
tidspunkt, hvor kravet opstod.
§ 11 Budgetprocedure
Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget for det kommende år
(budgetåret) samt tre budgetoverslagsår for Midtjysk Brand og Redning. Budgetforslaget skal
udarbejdes indenfor budgetrammen jf. stk. 2, 3 og 4. Budgetforslaget skal indeholde en 10årig investeringsplan for anlægsanskaffelser og anlægsprojekter.
Stk. 2. Budgetrammen (netto) for 2016 udgør 165 kr. pr. indbygger.
Stk. 3. Budgetrammen (netto) for 2017 og efterfølgende år udmeldes af
sekretariatskommunen og beregnes som udgangspunkt som beløbet pr. indbygger jf. stk. 2.
fremregnet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønskøn. Dette beløb pr. indbygger ganges med
de to kommuners samlede indbyggertal pr. 1. januar året før budgetåret. Herudover reguleres
budgetrammen med evt. DUT-reguleringer relateret til lov- og cirkulæreændringer på den
fællesberedskabskommissions opgaver jf. § 5.
Stk. 4. Budgetrammer (netto) fastsat til andre beløb end beregningen jf. stk. 3 kræver
godkendelse i begge deltagende kommuners økonomiudvalg.
Stk. 5. Beredskabskommissionen fremsender senest den 1. maj budgetforslaget og de flerårige
budgetforslag for Midtjysk Brand og Redning til de deltagende kommuners
kommunalbestyrelser med henblik på endelig vedtagelse.
Stk. 6. Optagelse af lån og garantistillelser skal godkendes af de deltagende kommuners
kommunalbestyrelser og skal ske i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og
Indenrigsministeriet har fastsat herom.
§ 12 Regnskabs- og revisionsregler
Midtjysk Brand & Redning udarbejder hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale
redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter, der forelægges Beredskabskommissionen.
Beredskabskommissionen foretager indstilling til den enkelte kommunalbestyrelse med henblik
på endelig godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
Stk. 2. Regnskabet revideres af sekretariatskommunens revision, jf. § 7, stk. 3, i
overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes
styrelse.
Stk. 3. Revisionens bemærkninger til regnskabet for Midtjysk Brand & Redning forelægges
Beredskabskommissionen til udtalelse. Herefter sendes regnskabet og
revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling til den enkelte
kommunalbestyrelse til godkendelse.
Efterfølgende skal regnskab sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol
vedrørende Beredskabskommissionens og de deltagende kommuners kommunalbestyrelsers

Godkendt af Ankestyrelsen d. XX-XX-XXXX

behandling af regnskabet sendes til Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed i forhold til
kommunerne, jf. kommunestyrelseslovens § 57.
Stk. 4. Regnskabet følger kommunernes regnskabsår.
§ 13 Tegningsret
Fælleskabet tegnes af formanden eller næstformanden for den fælles beredskabskommission i
forening med beredskabschefen eller af den samlede beredskabskommission.
Stk. 2. Beredskabschefen kan dog indgå aftaler, der er en naturlig del af varetagelsen af den
daglige ledelse.
§ 14 Procedure ved ændring af samordningsaftalen
Ændringer i samordningsaftalen skal ske ved godkendelse af ændringerne i de deltagende
kommuners kommunalbestyrelser samt Ankestyrelsen.
Stk. 2. Ændringer i bilagene til samordningsaftalen fremsendes til Ankestyrelsen til orientering.

§ 15 Optagelse af nye kommuner
Optagelse af nye kommuner kan ske, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige af de deltagende
kommuner godkender dette. Ankestyrelsen skal også godkende optagelse af nye kommuner og
vilkårene herfor.
Stk. 2. Nye kommuner er ved indtræden underlagt de samme rettigheder og pligter, som
fremgår af denne vedtægt og eventuel forretningsorden for Beredskabskommission m.v.
Stk. 3. Ved optagelse af nye kommuner vil de deltagende kommuners ejerandel blive fastsat
på ny i forbindelse med udarbejdelse af en ny åbningsbalance. De deltagende kommuner
fastsætter metode herfor. Nye kommuner skal bidrage med et indskud, der fastsættes i
overensstemmelse hermed.
Stk. 4. Nye kommuner kan indskyde kapital såvel som relevant driftsmateriel. Indskuddet skal
godkendes af de øvrige deltagende kommuner.
§ 16 Udtræden og opløsning
Hvis en kommune udtræder af fællesskabet opløses dette, medmindre der siden etableringen
af fællesskabet er indtrådt yderligere kommuner. I så fald forudsætter en opløsning, at alle de
deltagende kommuner er enige herom.
Stk. 2. De deltagende kommuner kan tidligst udtræde af Midtjysk Brand & Redning med
virkning fra 31. december 2020, og udtræden skal i givet fald ske med mindst 12 måneders
varsel. Efterfølgende kan udtræden ske med mindst 12 måneders varsel til udgangen af et
kalenderår.
Stk. 3. Ved en kommunes udtræden opgøres Midtjysk Brand & Rednings aktiver og passiver,
og der afsættes de fornødne beløb til at varetage Midtjysk Brand og Rednings løbende
forpligtelser.
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Stk. 4. Er Midtjysk Brand & Rednings kapitalkonti negative, er den udtrædende kommune
forpligtet til at betale sin andel af underdækningen, inden udtrædelse kan ske. Andelen
opgøres på baggrund af ejerandelene, jf. § 8.
Stk. 5. Er Midtjysk Brand & Rednings kapitalkonti positive, udbetales en andel heraf til den
udtrædende kommune. Andelen opgøres på baggrund af ejerandelene, jf. § 8.
Stk. 6. En udtrædende kommune udtager i videst muligt omfang de aktiver, denne kommune
oprindeligt har indskudt jf. åbningsbalancen.
Stk. 7. I tilfælde af fællesskabets opløsning fordeles den positive eller negative nettoformue på
de deltagende kommuner i forhold til deres respektive ejerandele, jf. § 8. De deltagende
kommuner udtager i videst muligt omfang de aktiver, denne kommune oprindeligt har
indskudt jf. åbningsbalancen.
§ 17 Tvister
Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem Midtjysk Brand &
Redning og en eller flere af de deltagende kommuner eller mellem kommunerne indbyrdes om
Midtjysk Brand & Rednings forhold, skal forelægges Ankestyrelsen i det omfang Ankestyrelsen
har kompetence efter den kommunale styrelseslov til at afgøre tvisten, idet den kommunale
styrelseslov her vil finde anvendelse.
Stk. 2. Andre uoverensstemmelser, som ikke kan afgøres af Ankestyrelsen, og som ikke kan
løses ved forhandling mellem parterne, afgøres endeligt ved indbringelse for de almindelige
domstole.
§ 18 Godkendelse af samordningsaftalen
Samordningsaftalen skal godkendes af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser samt
Ankestyrelsen.
§ 19 Ikrafttræden
Samordningsaftalen træder i kraft ved underskrift og Ankestyrelsens godkendelse.
Underskrifter

______________________________________
Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune

______________________________________
Borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune
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4 Godkendelse af forslag til ændring af
samordningsaftale i forbindelse med
kompetenceoverdragelse af påbud mv.
4.2 - Bilag: Bilag pkt. 4 - Forslag til ændret bilag 1A til Samordningaftale for Midtjysk
Brand & Redning
DokumentID: 9212923

Bilag 1 A til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning

Obligatoriske opgaver, herunder myndighedsopgaver
Følgende opgaver varetages af Midtjysk Brand & Redning for de deltagende kommuner:


Det kommunale redningsberedskabs opgaver som ved stiftelsen af Fællesskabet er
omfattet af beredskabslovens § 12, herunder miljø- og klimaberedskab, samt i
tilknytning hertil
o uddannelse af personel (inkl. øvelser)
o kontrol og tilsyn med vedligeholdelse af beredskabskøretøjer, materiel og
personlige værnemidler
o sekretariatsvirksomhed i forbindelse med beredskabskommissionen



Opgaver efter beredskabslovens § 15 vedrørende sikring af tilstrækkelig
vandforsyning til brandslukning.



Varetagelsen af forebyggende opgaver og myndighedsopgaver, som er omfattet af
beredskabslovens §§ 34-37, samt yderligere tilsvarende myndighedsopgaver, som
ved senere lovændringer måtte kunne overdrages til selvstændig varetagelse til
Fællesskabet.



Midtjysk Brand og Redning skal på baggrund af den fælles risikobaserede
dimensionering og på baggrund af oplysninger fra og efter dialog med kommunerne
udarbejde plan for beredskabet i den enkelte kommune. Beredskabsplanen
godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner, jf. beredskabslovens §
25.



Midtjysk Brand & Redning overdrages kompetencen i medfør af byggelovens § 16
C, stk. 6 til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af
en eksisterende bygning m.v. udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der
samtidig er en konkret risiko for personskade, herunder i forbindelse med
flugtvejsforhold eller redning ved brand. Overdragelsen af kompetencen sker
udelukkende i de tilfælde og i tidsrum, hvor det ikke er muligt at træffe en
byggesagsbehandler fra den relevante kommune.*



Midtjysk Brand & Redning overdrages kompetencen i medfør af byggelovens § 16
C, stk. 8 til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved
overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger.
Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for
personskade.
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*Eksempler på situationer, hvor kompetenceoverdragelsen efter byggelovens § 16 C, stk.
6 forventes at kunne bringes i anvendelse:
De nævnte situationer er alle eksempler, hvor beredskabet enten tilkaldes eller er på stedet i
forbindelse med løsning af sædvanlige opgaver. Efter beredskabets opfattelse er der i alle
situationer tale om alvorlige mangler, idet det konkret vurderes at kunne medføre personskade i
forbindelse med en evt. brand. Der kan være flere situationer end de nævnte.
Borgerens sikkerhed bør prioriteres i sådanne situationer frem for at afvente tilstedekomsten af en
byggesagsbehandler, såfremt det overhovedet er muligt. Det vurderes ikke at være rimeligt for
borgeren at afvente en ny sagsbehandler, når den først fremmødte har de fornødne kompetencer
til at træffe afgørelser i situationen. Under disse omstændigheder er det beredskabets vurdering, at
det ikke vil være forsvarligt for beredskabet at forlade stedet, uden at der er truffet en afgørelse.
Muligheden for at træffe afgørelse efter bestemmelsen skal foruden hensynet til borgernes
sikkerhed betragtes som en hjælp til ejerkommunerne i de situationer og på de tidspunkter, hvor
ejerkommunen ikke har mulighed for at sagsbehandle brugen af en ulovlig bygning, der udgør en
konkret risiko for personskade. Alternativet er at beredskabet alene underretter kommunen og ikke
foretager sig yderligere med risiko for personskade til følge.
Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af
29062016)
Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, engangsarrangementer og
midlertidige arrangementer mv., forekommer det, at midlertidige konstruktioner og telte mv., ikke
overholder udstedt byggetilladelse eller tilhørende certifikater iht. opstillinger og placeringer, og
derved er ulovlige efter byggeloven. Forholdene kan udgøre en risiko for personskade ved en evt.
brand begrundet i evt. flugtvejsforhold, brandspredning til eller fra andet og derved skabe forøget
risiko for brand og personskade.
Ved henlæggelse af beføjelser og pligter gives der mulighed for, at beredskabet kan fastsætte
særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alternativt, såfremt det vurderes ikke at være sikkerhedsmæssigt
forsvarligt, at træffe afgørelse om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf.
byggelovens § 18.
Automatiske brandalarmanlæg, der er krævet efter byggeloven
Beredskabet bliver tit kontaktet vedr. automatiske brandalarmsanlæg, som er krævet i
byggetilladelsen til bygningen om, at de enten har fejl eller ikke kan sende en alarm til
beredskabet, og derved udgør et ulovligt forhold efter byggeloven. Forholdene kan udgøre en
risiko for personskade ved en evt. brand begrundet i evt. flugtvejs- og redningsforhold, eller at
branden kan forøges i omfang og udbredelse uden, at den bliver opdaget og derved medføre
større risiko for personskade.
Ved henlæggelse af beføjelser og pligter, gives der mulighed for, at beredskabet kan fastsætte
særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alternativt, såfremt det vurderes ikke at være sikkerhedsmæssigt
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forsvarligt, at træffe afgørelse om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf.
byggelovens § 18.
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Bilag 1 B til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning
Serviceopgaver o. lign. der kan varetages af fællesskabet for den
enkelte kommune (tilkøbsydelser)
Hovedområde

Opgave

Forebyggelse

Brandtekniske kampagner, administration af byggesagsarkiv,
lovbibliotek.
Vedligeholdelse, eftersyn og reparation af personlifte (ca. 1000
gulv og loftlifte).
Frivillige ydelser rettet mod borgerne: undervisning, rundvisning
på brandstationen, skolepraktikanter, erhvervspraktikanter og
udlån af materiel m.v.

Administration

Døgnbemandet telefonomstilling og døgnbetjent vagtcenter.
Skorstensfejerordning.
Mundering, uniformering og anden personlig udrustning etc.
Forsikringsskader på egne og hjemmeplejens køretøjer.
Økonomi.
Personaleadministration.
Overvågningsopgaver.
Brandteknisk byggesagsbehandling for Teknik og Miljø.
Daglige administrationsopgaver

Uddannelse

Planlægning og instruktørvirksomhed ifm. interne og eksterne
beredskabsmæssige uddannelser og kurser
(Hjertestarterkurser, udvidede førstehjælpskurser, kurser i
elementær brandbekæmpelse etc.)
Uddannelse af frivillige fra beredskabsforbundet.
Udvikling af nye serviceopgaver.
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Drift og
vedligehold

Bilreparationsværksted med service og reparation – egne
køretøjer.
Service og reparation af køretøjer for andre kommunale
institutioner.
Vaskehal.
Slukkerservice for regionale, kommunale og private
virksomheder.
Personløft af tunge patienter/klienter.
Drift af røgdykkerværksted.
Drift og vedligehold af beredskabsbygninger.
Radioværksted: Reparation og vedligehold af radiomateriel –
egne og andre kommunale radioer.

Vagtcentraltjeneste

Fælles:
Behandle ABA, tyveri og elevatoralarmer.
a) Demensovervågning
b) Videoovervågning.
c) Overvåge tekniske alarmer.
d) Telefonomstilling for Viborg hhv. Silkeborg Kommune
udenfor normal åbningstid.
e) Telefonvagt for Energi Viborg hhv Silkeborg Forsyning
udenfor normal arb. tid.
f) Vagtcentral for boligselskaber udenfor normal arb. tid.
g) Adm. af VVS/EL vagtordning i Viborg Kommune.
h) Bagvagt for nødkald
i) Overfalds-/tryghedsalarm
j) Brandalarmer for Brand og Redning Herning udenfor
normal arbejdstid samt tyveri- og elevatoralarmer.
k) Bagvagt for nødkald i Ikast-Brande og Fanø
l) Telefonvagt for teknisk service på regionshospitalet i
Silkeborg.
m) Telefonvagt for Arepa

Anden service
for kommunale
institutioner

Vægterkørsel (Viborg: Stoholm og Ørum)
Silkeborg: alle kommunale bygninger).
Opsætning, nedtagning, service og administration af
omsorgsalarmer.
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Vedligehold og reparation af el-cykler, institutions- og
dagplejeinventar m.m.
Bygningsassistance, vandopsugning, afdækning m.m. i tilfælde
af uvejr, indbrud o. lign.
Fremstilling af ID kort til hjemmeplejen, studie ID kort og ID kort
til beredskabsafdelingen.
Pakning og udlevering af førstehjælpskasser og øvrige
forbindsstoffer til alle kommunale institutioner
Fjernelse og bortskaffelse af døde dyr fra kommunale veje

Kommunal
autohjælp
service

Autotransporter, førstehjælpskasser etc.

Låseservice

Service af manuelle og digitale dørlåsesystemer.

Akut udkørsel af hjælpemidler for Hjælpemiddelservice uden for
normal åbningstid.

Udkast – vers. XX. XXXX 2021

