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Hvad gør forandringer ved motivationen? 

Signe Olsen, katastrofe og risikomanager-studerende fra Metropol i København har sendt os dette indlæg: 

  

I forbindelse med min uddannelse til Katastrofe og Risikomanager, skrev jeg akademiprojekt i foråret 2017. 

Projektet skulle omhandle en beredskabsfaglig og praksisnær undersøgelse. Jeg havde i den sammenhæng en 

interesse i at undersøge, hvordan ledelsen (Kasper) i Beredskab & Sikkerhed havde håndteret beredskabs-

sammenlægningen og hvordan håndteringen af denne har påvirket medarbejdernes (jeres) motivation. Jeg 

havde ingen tilknytning til Beredskab og Sikkerhed inden projektets opstart, men jeg havde dog en formodning 

om, at jeres motivation var faldet som følge af de mange forandringer, – men dér blev jeg klogere!  

For at undersøge hvorledes jeres motivation var blevet påvirket, gennemførte jeg i maj både enkelt-interview og 

fokusgruppe-interviews med 15 af jer medarbejdere og et interview med Kasper. Jeg blev mødt af meget åbne 

og ærlige medarbejdere, som generelt udtrykte stor tilfredshed med ledelsens håndtering af forandrings-

processen. Den store tilfredshed, som de interviewede gav udtryk for, skyldes bl.a. Kaspers ledelsesstil, som blev 

beskrevet som: handlekraftig, lyttende og involverende.  

Jeg fik fornemmelsen af, at I med tiden havde fået en direktør, som I følte tillid til og kunne udvise åbenhed 

overfor. Under de mange interviews blev I bedt om at sætte jeres motivation på en skala fra 1-10, hvortil de 

fleste interviewede – undtagen to – udtrykte at deres motivation, var steget 2-3 niveauer på skalaen. Årsagen til 

den stigende motivation blev begrundet med: den nye ledelsesstil, beredskabets udviklingspotentiale, selve 

indholdet i arbejdet og jeres kollegaer. 

De to resterende medarbejdere tilkendegav en uændret eller faldende motivation, men årsagen hertil skulle ikke 

findes i ledelsens håndtering af forandringsprocessen, men snarere i medarbejdernes specifikke situation. 

Yderligere blev jeg opmærksom på, at de fleste fuldtidsansatte medarbejdere påpegede en stigende arbejds-

mængde, men til trods for dette, så var deres motivation ikke faldende. Det ville næppe være tilfældet for den 

helt ”normale” lønmodtager. Jeg blev opmærksom på, at årsagen hertil er jeres stærke beredskabshjerte, som 

brænder så meget for at gøre en forskel, at den stigende arbejdsmængde ikke skal være en hindring for at jeres 

beredskabshjerte slår. Generelt set oplevede jeg jer, som yderst engagerede og udviklingsmindede 

medarbejdere, som er stærkt motiverede for at arbejde i Beredskab og Sikkerhed. 

Undersøgelsen har også vist, at der er behov for mere fokus på områdekoordinatorernes rolle i relation til 

stationerne fremover. Flere har påpeget, at de har svært ved at se, hvorfor beredskabet overhovedet har 

områdekoordinatorer. Som én sagde: ”Vi ringer jo bare til Kasper”. En vigtig pointe er selvfølgelig, at når man 

ikke ser områdekoordinatoren så ofte, så er det fordi ”Tre-enigheden” fungerer så godt, som den gør. Idéen om, 

at stationernes ledelse er valgt blandt medarbejderne forekommer helt speciel, men der er ingen tvivl om, at det 

giver ejerskab på stationerne. Tusind tak til alle jer, som har bidraget med input og interview til projektet. 
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Kan de studerende lære os noget? 
Af Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl 

 
I foråret skrev 5 studerende fra Aalborg Universitet opgave om ét af de største forandringsprojekter i det 
nye beredskab. Opgaven handlede om Beredskab & Sikkerheds implementering af bippere med tilbagesvar. 
Undersøgelsen kortlagde en række muligheder for optimering – både af bipperne, af systemet og af vores 
arbejde med implementeringen. Men nytter sådan en undersøgelse overhovedet noget? Kan de studerende 
lære os noget? 
 
En god ven har sagt til mig, at hvis du synes du er færdiguddannet, så er du mere færdig end uddannet. Den 
sætning har fuldt mig længe. Og jeg må sige, at jeg synes det er ekstremt interessant, at studerende vil bruge 
vores beredskab til at dygtiggøre sig – samtidig med, at beredskabet får vigtig læring den anden vej. Så JA; 
selvfølgelig kan vi lære noget af de studerende! 
 
Undersøgelsen med bipperne har medført, at vi lige nu i Ebeltoft og Fjellerup testkører 
planlægningssystemet Fire Service Rota, som også er præsenteret for MED-udvalget, Arbejdsmiljøgruppen 
og Stationskoordinatorerne. Fire Service Rota indfrier en række af de forbedringsforslag, som de studerende 
fra Aalborg har påpeget. Bl.a.:  

 med besked om at slukke bipperen, når 5 minutters-zonen forlades.  

 med besked om at tænde bipperen, når man er inden for 5-minutters zonen igen. 

 mulighed for datatransmitteret tilbagesvar, så man ikke er afhængig af mobil-dækning. 

 med rullende vagtplaner, så man på forhånd kan indtaste de perioder på dagen, hvor man ikke kan 
dække vagten. 

 med ”kommer/kommer ikke” svar direkte på mobiltelefonen, så man ikke behøves at hive bipperen 
op af bæltet (denne del er under udvikling). 

 med særlig lydgiver på telefonen, så bipperens højttaler under en stor arbejdsjakke ikke kan 
overhøres og ikke bliver fyldt med støv og snavs. 

Vi håber, at kunne tilkoble endnu flere stationer i de kommende måneder, når vi lige har fået luget ud i 
børnesygdommene. I kan læse opgaven fra de studerende i Aalborg i C3 under Information. 
 
På Metropol i København uddanner de katastrofe og risikomanagers. Signe Olsen fortæller, at hun kom til 
os med den forventning, at motivationen var væk pga. de mange forandringer. Det har heldigvis vist sig ikke 
at være tilfældet. Opgaven om forandringernes påvirkning af motivationen omfatter, som hun skriver, 
interviews med 15 af jer. Men for mig er det vigtigt, at alle 200 deltidsbrandmænd og 100 frivillige bliver 
hørt. Derfor prioriterer jeg også at besøge alle stationer og de to frivilligenheder i løbet af efteråret 2017 – 
på samme måde, som jeg gjorde i foråret. På stationsmøderne i efteråret vil netop motivation være ét af de 
temaer, som jeg glæder mig til at drøfte med jer. 
 
Signes opgave viser også, at jeg ikke har været dygtig nok til at kommunikere, hvor stor en forskel 
områdekoordinatorerne gør for beredskabet og for mig, som jeres direktør. Det vil jeg forsøge at rette op 
på, når vi ses ude på stationerne og i MED/AMG/Stationskoordinator-sammenhænge. I må ikke et sekund 
tvivle på, at vores organisation var ramlet sammen, hvis ikke jeg havde de to fagkoordinatorer og de tre 
områdekoordinatorer til at hjælpe mig. Heldigvis er størsteparten af brandstationerne fuldstændig 
selvkørende – Tre-enigheden er helt klart årsagen til dette – men områdekoordinatorernes håndtering af de 
mange kommunale afdelinger, tilsyn med stationernes drift, opfølgning på nærved-hændelser og 
arbejdsulykker, sagsbehandlingen og myndighedsarbejdet, de vigtige brandsyn, arbejdet som indsatsledere. 



 
 

Områdekoordinatorer og fagkoordinatorerne kunne ikke undværes for noget i verden. Men jeg medgiver, at 
deres synlighed på stationer kan og skal blive bedre. Det skal vi have sat i system i den kommende tid. 
 
Hvis I vil læse hele Signes opgave, så ligger den på C3 under Information. 
 
Det er min helt klare opfattelse at vi kan lære mangt og meget af de studerende, som kommer og besøger 
os. Tusind tak til de mange af jer, som brugte aftener og tid på at mødes med dem, svare på de mange 
spørgsmål, forholde sig til de studerendes forslag og input.  
 
Det hæver min motivation helt vildt, at vi som beredskab både kan være en lærende arbejdsplads, som 
samtidig også skaber læring for andre. 
 
 

Studietur THE WEST MIDLANDS FIRE SERVICE I BIRMINGHAM den 30.-31./August 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette års studietur for afdeling ”Forebyggelse” gik til England, hvor området ved Birmingham dannede 

ramme for besøget. 

  

Storbyen Birmingham, med lidt over 2,8 mio. indbyggere, har noget af det mest socialt belastede byggeri i 

hele England. Samtidig har man i England oplevet besparelser og krav om effektiviseringer i beredskabet. 

  



 
 

Togstation blev brugt for undervisning i 

hvordan man skal forholde sig til kørestrøm, 

farligheden i togsurfing og generelt på 

opførsel omkring togstationer, om at man 

ikke må gå på togspor osv. 

Onsdagen blev brugt på at høre om den målrettede strategi, der er lagt for at forebygge brand og branddød. 

På trods af de vanskelige sociale forhold er det lykkedes at reducere begge dele meget markant inden for 

det seneste årti. Det er sket ved meget specifikke indsatser og ved samarbejde på tværs af myndigheder. 

Når fx beredskabet kører en ældre borger hjem fra hospital eller behandling, så suppleres dette af et ’safe 

and well’-tjek i borgerens hjem. 

Et tjek, der både ser på brandsikkerhed, men også på en lang række af andre faktorer, fx misbrug, førlighed 

mv. Som brandvæsen nyder de stor respekt blandt borgerne, idet de betragtes som helte/hjælpere og ikke 

som en myndighed, der kom og gjorde tiltag for at gøre borgernes hverdag ”træls”. THE FIRE SERVICE var på 

den måde blevet en for form spottere for de sociale myndigheder. 

  

Der blev også tid til et besøg i forebyggelsescenteret Safe-Side, en modelby i virkelig størrelse, hvor samtlige 

børn i Birminghams 4. og 5. klasser inviteres til gennem leg og rollespil at skærpe opmærksomhed og evner 

i forhold til brandsikkerhed, men også sikkerhed mere generelt, fx i forhold til trafik, overfald og 

konsekvenser af egne handlinger. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussen blev brug til undervisning om, hvor 

det var ”safe” at placere sig i bussen. Idet 

der sker mange knivstikkeri i busser på 

øverste dæk bagerst i bussen.  

Undervisning i trafiksikkerhed, hvordan man 

skal placerer sig ved trafiklys osv.... 
Undervisning i indkøb af sunde madvarer samt 

brug af kreditkort, betaling af sine regninger 

osv. 



 
 

 

THE FIRE SERVICE udfører almen opdragelse af unge menneskers opførelse og adfærd i det offentlige rum. 
 
Torsdag havde fokus på forskelligheden i det engelske beredskab, hvor der ligesom i Danmark er vidt 

forskellige udgangspunkter. Hverdagen i et mindre beredskab blev sammenholdt med storbyberedskabet.  

Generelt er det engelske FIRE SERVICE bygget op som det danske med fuldtidsstationer, deltidsstationer osv.  

  

Ens for beredskaberne er dog den systematiske tilgang til uddannelsesbehov og kompetenceudvikling. Det 

veludviklede system, der styrer dette, fik vi et rigtig godt indblik i. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ligeledes er der en lang række krav til at dokumentere effektivitet og resultater, som vi også kender til 

herhjemme. Et utroligt spændende besøg omkring hvad THE WEST MIDLANDS FIRE SERVICE har gjort for at 

få brandsikkerheden forbedret i deres lokale region. Det skal dog nævnes, at deres brandvæsen består af 36 

brandstationer med fuldtidsansatte brandmænd, som brugte deres ”beredskabstid” på husbesøg. Dette 

betyder, at deres mulig for husbesøg og socialt arbejde blandt byens borgere er næsten omkostningsfri. 

 

 

 

  

 
 

 

 

IT-program for redegørelse af målsætninger samt 

overholdelse af disse målsætninger 

It-program for registrering af brandfolks løbende 

uddannelsesbehov. Ligeledes dokumentation at folk har 

den nødvendige uddannelse. 

Faglig indlæg 1 ”om aftenen” på Engelsk pubs for 

vurdering af hvad indtagelse alkolhol kan medføre af 

bivirkninger i forholds til brandsikkerheden.  

Faglig indlæg 2 ”om aftenen” Uden mad og drikke dur 

helten ikke. Indlæg 2 afholdt blev afholdt med et meget 

højt faglig indhold om hvordan indtagelse af spiritus 

kan ændre folks adfærdsmønster i svært evakuererbare 

bygninger. 



 
 

THE VEST MIDTLANDS FIRE SERVICE Værdier 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsulykke under flytning af sandsække på Funktionsuddannelsen 

Ved en øvelse ved Kejser åen i forbindelse med funktionsuddannelsen lavede skadelidte et vrid i skulderen 

ved forkert løft af sandsække, imens der arbejdes i åen. Sandsækkene var ved at blive løftet op af åen, efter 

at de havde været brugt til at lave en dæmning som en del af øvelsesmomentet. Skadelidte får efterfølgende 

voldsomme smerter i venstre skulder og arm og opsøger egen læge som anbefaler ro og evt. fysioterapi. 

 

Øvelsesaktiviteters målsætning er oplæring i teoretisk forståelse, teknikker og taktiske principper, og skal 

derfor ikke fungere som manddomsprøver med stor vægtbelastning. Forflytningsteknik er en anden måde 

at beskytte sig mod skadelige belastninger og med rette forflytningsteknik kan en del skadelige løft undgås. 

 

Husk, du har kun én ryg, men to ben, så brug så vidt muligt hensigtsmæssige tekniske hjælpemidler. Lær 

forflytningsteknik og anvend den, hvor det er muligt, når byrder eller personer skal håndteres. 

 

En kærlig hilsen til scrapbogen 

På billedet ses vores gæve seniormedarbejder og 

frivillige Per Ballegaard, der har lidt problemer med 

en bil, som var gået i stå midt i Feldballekrydset. 

  

Billedet er taget af Syddjurs Kommunes borgmester. 

 

Borgmesteren var netop på vej til møde –  

i Beredskabskommissionen og sendte billedet 

videre til Kasper. Hermed delt! 

 

 

 

 

 



 
 

Presseklip 

 

Vækket af brandfolk: Der er ild på altanen  

03. september 2017  
Randers: Mange beboere på Hobrovej blev sikkert vækket af larmen fra udrykningskøretøjer søndag morgen 
ved otte-tiden. 
- Vi modtog en melding om brand i etageejendom på Hobrovej og rykkede ud med tre brandkøretøjer. 
Desuden kom der politi, lægeambulance og ambulance, fortæller indsatsleder Per Allan Nielsen fra 
Beredskab og Sikkerhed Randers. 
Anmelderen af branden havde oplyst et forkert husnummer men brandfolkene opdagede hurtigt, at der kom 
røg fra altanen på en naboejendom. 
 
Ild i muld 
- Beboeren i lejligheden lå og sov, så han blev noget fortumlet da vi ringede på og spurgte, om vi måtte 

komme ud på altanen for at slukke en brand, siger Per Allan Nielsen. 

Det viste sig, at branden var opstået fordi en cigaret var blevet slukket i en blomsterkurv med tørt muld. Det 
brændte kraftigt, men var hurtigt slukket, hvorefter brandfolkene kunne tage hjem igen. 
 

 

Blå Blink og glade smil på Østervold 

Se billedserie Foto: Randers Netavis  

Borgerne i Randers fik i går lørdag lejlighed til at lære politi, brandvæsen samt hær- og 
marinehjemmeværnet at kende, da der blev arrangeret ”Blå Blink” på Østervold. 
I samarbejde med Randers Kommune og Cityforeningen, fremvises en del af det materiel, og uniformer som 
de tre instanser benytter til daglig. Der er også altid mulighed for at få en snak med personellet, som var til 
stede. 
Flere hundrede børn i alle aldre strømmede til Østervold. I mange tilfælde virkede det som om, at børnene 
var med far eller bedstefar, for at have en undskyldning for at se brand- og politikøretøjerne. 
Brandsprøjter, stigevogn, ambulancer og politibil og politimotorcykler var meget populære. Det samme var 
brandmændene og de svært bevæbnede hjemmeværnsfolk fra Hjemmeværnskompagni Hvidsten. 
Ikke mindst politiassistent Anders Jensen fra færdselsafdelingen ved Østjyllands Politi var eftertragtet. Han 
ankom til Østervold på en af politiets motorcykler. Der gik ikke lang tid før børn, både store og små, var 
omsværmet. De små børn prøvede at sidde på motorcyklen, og de var rigtig stolte, når de fik lov til at tænde 
udrykningsblinkene. 
De store børn ville gerne tale med Anders Jensen om kubikmeter, tophastighed og ikke mindst 
hastighedskontrol. 

http://randers.netavis.nu/blaa-blink-glade-smil-paa-oestervold/?type=gallery


 
 

– Jeg kan fortælle, at den i hvert fald kan køre 230 kilometer i timen. Det var jeg oppe på i går, da jeg kørte 
efter en bilist, som kørte for stærkt. Det vist sig, at han også var fuld og havde ikke noget kørekort, fortalte 
Anders Jensen. 
– En dag som i dag er alle tiders. Alle er glade, og vil gerne høre en god historie fra virkeligheden, sagde 
politimanden til Randers Netavis, og tilføjer, at arrangementet kan medvirke til at øge tilliden til politiet. 
– Det er jo ikke alle, som har gode erfaringer med politiet, og ofte er vi bussemænd. Men her kan vi vise, at 
vi er det modsatte. Det er vigtigt at vise, at vi er der for borgerne, understregede Anders Jensen, som skulle 
begynde sin vagt klokken 14.00, og passer på borgerne indtil klokken 23.00. 
Alle brandfolkene, hjemmeværnsfolk og politifolk var kommet frivilligt, uden for tjenesten. De brandfolk som 
skal køre til falckstationen i tilfælde af brand var der også. Og brandkøretøjerne var ligeledes i beredskab. 
Derfor havde politihjemmeværnet fået til opgave, at holde plads, så køretøjerne kunne komme ud, i tilfælde 
af brand. 
Randers Redningsberedskab (tidligere Civilforsvaret) viste ligeledes en del af deres indsatsmateriel. De 
lavede kaffe og stegte frikadeller. Desværre var lækkerierne kun beregnet til redningsberedskabets personel. 
To kvindelige brandfolk fra Beredskab & Sikkerhed i Randers var af den opfattelse, at Randers Netavis 
trængte til at komme i rigtige kvindehænder. Brandkvinderne Lotte Kristensen og Charlotte Overvad Schmidt 
iførte fotografen brandhjelm og sikkerhedsline, og så blev han ellers kommanderet op i kurven på 
stigevognen. Enhver modstand var ikke mulig. Men det virkede nu ikke, som han var særligt svær at overtale. 
I løbet af et øjeblik, var både fotografen og Lotte Kristensen 22 meter i vejret, mens Charlotte Overvad 
Schmidt sad på stigevognen, og var klar til at gribe ind, hvis noget skulle gå galt. 
Lotte Kristensen og Charlotte Overvad Schmidt har været ansat ved Beredskab & Sikkerhed i mange år, og 
begge er erfarne brandfolk. Så vores fotograf var alligevel i gode hænder. 
Beredskabsinspektør Per Allan Nielsen var også til stede. For ham gælder det om, at give børnene en god 
oplevelse. 
– Det er væsentligt at vise alt det, som aktiveres når nogen ringer 112, og melder en brand, oplyser han. 
Samtidig vil han og Beredskab & Sikkerhed gerne afdramatisere brandkøretøjernes udrykningshorn. 
– De høje toner fra udrykningshornene kan godt forskrække enkelte børn. Derfor er det vigtigt at opbygge 
et tillidsforhold til børnene og forklare dem, at vi rykker ud for at hjælpe borgerne, fastslår Per Allan Nielsen. 
Blå Blink arrangeres igen den første lørdag i september 2019. 
 
 

Regn væltede ned over Danmark onsdag, der blev årets hidtil vådeste dag. Djursland fik 

næsten ti centimeter 

Onsdag blev årets hidtil vådeste døgn. Der faldt regn i mængder, der statistisk set 
kun opleves en gang hver 500 år, skriver DMI. 
Et lavtryk gik onsdag i land og stoppede over Jylland, der blev hårdt ramt af de 
massive vandmængder, som onsdag væltede ned over landet.  
På Helgenæs på Djursland blev der målt 98,6 millimeter nedbør. Det er disse 
næsten ti centimeter regn på et døgn, der kun falder en gang hvert 500. år. 
- Vi opdaterer løbende statstik over, hvor meget nedbør der falder på de våde døgn. Derfor kan vi komme 
med et bud på, hvor hyppig eller sjælden en begivenhed er ved en målestation. Ud fra vores data, så vil 
indbyggerne på Helgenæs i gennemsnit opleve 98,6 mm nedbør på et døgn ca. en gang for hver 500 år, 
fortæller klimatolog Mikael Scharling.  



 
 

Hørby, der ligger mellem Randers og Aars, fik 57 millimeter regn på bare tre 
timer. Vejdirektoratet fik opkald om akvaplaning, mens aarhusianere 
oplevede, at kloakdæksler på vejen hoppede op på grund af det store pres.  
Hele landet fik massiv regn, og den samlede mængde nedbør nåede op på 
22,3 millimeter på landsplan. I alt blev det til 961 millioner ton vand. 
Det betyder, at der faldt rundt regnet 22 liter, hvad der svarer til mere end 
to store gulvspande med vand på hver eneste kvadratmeter i hele landet. 
 
 

Plejeboligerne Lyngparken i Knebel på det sydlige Djursland fik virkelig uvejret onsdag at 

føle 

Af Mads Otte  

Onsdag aften måtte Plejeboligerne Lyngparken i Knebel på Djursland have hjælp 
til at stoppe vandmasser, der var på vej til at trænge ind i flere af boligerne. 
Beredskab og Sikkerhed mødte talstærkt op med pumper og sandsække. 
Området på det sydlige Djursland var et af dem, der blev allerhårdest ramt af 
uvejret onsdag, og netop nær Knebel melder DMI da også om skybrud. 
- Mellem kl. 18-19 kom der knap 40 mm regn ved Sletterhage Fyr, så her var der 
tale om skybrud, og vores opgørelser viser, at det især var Djursland i det 
østjyske, der blev hårdt ramt, siger vagthavende hos DMI, Klaus Larsen, til TV2 
ØSTJYLLAND. 
Ved plejeboligerne i Knebel lykkedes det Beredskab og Sikkerhed at afværge de 
værste skader, men flere boliger meldes dog vandskadet her torsdag morgen.  
Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs oplysninger kom ingen personer noget til under det voldsomme uvejr, og ingen blev 
evakueret under oversvømmelsen. 

00:11  
Kari Baklund optog denne video i Grønfeld på Djursland onsdag 
eftermiddag. Videoen taler for sig selv.  

 

 

 

 

 

 

Et skolefly kaldte på assistance, da en lampe i cockpittet indikerede, at der var noget i 

vejen. Det viste sig dog at være falsk alarm 

Af Marie Sveigaard Ødum  
En ambulance og et slukningskøretøj måtte torsdag en tur til Aarhus Lufthavn, efter at instruktøren og 
piloteleven i et skolefly fra Greybird Pilot Academy havde advaret om, at der virkede 
til at være noget galt med flyets understel.  
- Det var en lampe i cockpittet, der et kort øjeblik vist, at der var noget i vejen, 
siger Ole Moldt Jensen, safety manager hos Greybird Pilot Academy.  
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Det viste sig dog at være falsk alarm, og flyet landede som det skulle.  
- Uanset om man er et stort eller et lille fly, så bliver det helt store apparat kørt i stilling. Lige i den her 
situation var det måske lidt overkill, siger Ole Moldt Jensen, safety manager hos Greybird Pilot Academy.  
Ole Moldt Jensen har en formodning om, at det har været de sidste par dages fugtige vejr, der har forvirret 
lamperne i flyet.  
- Der sidder nogle følere på understellet, og måske kan der være sket en kortslutning i dem, siger han.  
Allerede inden de landede, havde de to personer i flyet meldt tilbage, at problemet var løst. Men 
beredskabet stod alligevel klar, da flyet landede, i tilfælde af at piloten tog fejl.  
 

Mand hentet af lægehelikopter efter ulykke ved Randers 

 
Lægehelikopteren rykkede ud i forbindelse med 
en ulykke lørdag eftermiddag nord for Randers.  

En 31-årig mand blev fløjet til Aarhus 

Universitetshospital, da han var 

impliceret i en ulykke lørdag eftermiddag 

Af Mads Otte  
Lørdag kort efter kl. 14 overså en 31-årig mandlig 
bilist sin ubetingede vigepligt, da han kørte ud fra 
Borgergade i den lille landsby Knejsted nord for 
Randers. Han endte derfor i et voldsomt sammenstød med en bilist, der kom fra venstre ad Udbyhøjvej. 
- Den 31-årige mand blev efterfølgende fløjet med lægehelikopter til Aarhus, men ifølge vores oplysninger 
er han ikke i kritisk tilstand og dermed uden for livsfare, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Jes Frederiksen, 
til TV2 ØSTJYLLAND. 
Den anden implicerede i ulykken var en 79-årig mand, som blev kørt med ambulance til skadestuen på 
sygehuset i Randers. 
- Han skulle også være sluppet uden alvorlige skader, siger vagtchefen. 
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Beboer sprang ud fra første sal ved voldsom brand  

Hammel: Kl. 19.29 fredag aften blev Beredskab og Sikkerhed Randers kaldt ud til en brand i et hus på 
Haxholmvej i Hammel. 
Da de nåede frem, var huset fuldstændig overtændt, og den enlige beboer var hoppet ud af vinduet fra første 
sal og lå nu i sikkerhed på husets græsplæne, hvor flere naboer var stødt til. 
Derfor kunne brandvæsenet koncentrere sig om branden, men det viste sig hurtigt at være nyttesløst, 
fortæller indsatsleder Christian Nøddelund. 
- Der er ikke mere hus tilbage, siger Christian Nøddelund, der ikke ved, om den mandlige beboer er kommet 
til skade ved branden. 
- Jeg ved ikke, om han har brækket benet, da han hoppede ud, siger han. 
Beredskabet fik med hjælp af en grab fjernet nogle tagplader fra huset for at lette slukningsarbejdet, 
fortæller indsatslederen. 

 

Ulykke på E45: Flere kørt på sygehuset  

Flere personer måtte køres til hospitalet efter et harmonikasammenstød på E45. Foto: Hans Chr. Gabelgaard  
Randers: Tre personbiler endte søndag ved 11-tiden i et harmonikasammenstød i motorvejens sydgående 
spor lige omkring afkørslen til Randers C. 
Personerne i to af bilerne kom alvorligt til skade og måtte køres med udrykning til hospitalet, mens et ældre 
ægtepar, som sad i den tredje bil, slap fra ulykken med materielle skader. 
Ifølge vagtchefen ved Østjyllands Politi er det endnu usikkert, hvad der var skyld i ulykken: 
- Om bilisterne kørte for tæt, eller om der var én, der pludselig bremsede hårdt op, er ikke afklaret. Men det 
var formentlig en kombination af begge dele, siger han. 
Udover politi og ambulancer blev Beredskab og Sikkerhed Randers også kaldt til stedet med meldingen om, 
at der var fastklemte. Det var dog ikke tilfældet. 
- Da vi nåede frem, kunne vi konstatere, at der ikke var nogen fastklemte. Til gengæld var der en masse 
oprydningsarbejde i forbindelse med ulykken. Så vi spærrede motorvejen helt i 10-15 minutter, hvorefter vi 
åbnede det ene spor, fortæller indsatsleder Christian Nøddelund og tilføjer, at det tog tre kvarter at få ryddet 
helt op på stedet og få fjernet bilerne. 
I forbindelse med ulykken opstod der lang kø på motorvejen. Ikke mindst fordi den skete på en strækning, 
der i forvejen er plaget af kødannelse på grund af vejarbejde. 

 

Beredskab skaber plan mod voldsomt vejr 

SYDDJURS: Der skal fuldstændig styr på beredskabet ved oversvømmelser, stærke storme og lignende 
naturfænomener. 
Det udgangspunkt har Beredskab & Sikkerhed, der aktuelt arbejder på at skabe et oplæg til et klima-
beredskab. 
-Det handler blandt andet om, at vi skal tilbyde mandskabet de rigtige uddannelser og råde over det rigtige 
udstyr. Vejret bliver voldsommere, og det skal vi være klar til at håndtere, siger beredskabsdirektør Kasper 
Sønderdahl fra Beredskab & Sikkerhed, der dækker Syddjurs, Norddjurs, Randers og Favrskov kommuner. 
Beredskab & Sikkerhed har et oplæg klar i foråret 2018. 
Derefter skal sagen behandles i byrådene i de fire kommuner. Det er kommunerne, som finansierer driften 
af beredskabet. 
 
Sten belaster 
Syddjurs Spildevand arbejder også med at tilpasse pumpestationer, rørsystemer og andet til mere nedbør. 



 
 

Driftsleder Kathrine Eduard opfordrer til, at ganske almindelige danskere også forholder sig forandringer i 
vejret. 
-Eksempelvis vil mange mennesker gerne have en stor, flot og flisebelagt terrasse, og de har også en lang, 
bred indkørsel med belægningssten. Ved kraftige regnskyl giver det enorme mængder overfladevand, der 
belaster såvel grundejerens arealer som spildevandssystemet, forklarer Kathrine Eduard. 
 

Flere end 1.000 husstande berørt af forurenet vand  

Århus Stiftstidende 12. september 2017 Sektion 1 (1. Sektion) Side 12 Camilla Wilhardt Boesen 
cawbo@stiften.dk... 289 ord Id:e6692b21  

 
DJURSLAND Husstande, der får vand fra enten Knebel Vandværk i Syddjurs Kommune eller Ørsted Vandværk 
i norddjurs, skal koge vandet, lød det mandag aften. der er fundet coliforme bakterier i vandet hos begge 
vandværker, der arbejder på sagen. 
DJURSLAND: Både Knebel Vandværk i Syddjurs Kommune og Ørsted Vandværk i Norddjurs Kommune har 
mandag aften sendt kogepåbud ud til forbrugere, der får drikkevand fra vandværkerne. 
Begge steder er der tale om forurening i drikkevandet. 
Ved drikkevandskontrol på Knebel Vandværk blev der påvist forurening med bakterier i drikkevandet. 
I kontrollen blev der påvist E-coli, coliforme bakterier samt kimtal ved 37 ° C. Der er derfor umiddelbart tale 
om en frisk forurening af forsyningen, skriver Knebel Vandværk på sin hjemmeside. 
Syddjurs Kommune har derfor i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed udstedt et kogepåbud til 
vandværket, der betyder, at vandværket skal informere sine forbrugere om, at det anbefales at koge 
drikkevandet. 
Avisen fanger en travl Niels Wermuth på telefonen mandag aften, da han er på vej ud med kogepåbudssedler 
til 400-500 berørte borgere. 
-Det er højst sandsynligt på grund af det gevaldige regnvejr, vi havde i onsdags. 
Der er trængt overfladevand ind i boringerne, så det er forurenet, forklarer han. 
 
Får svar i denne uge 
Også hos Ørsted Vandværk i Norddjurs Kommune er der blevet konstateret forurening med bakterier i 
vandprøver. 
-Vi har ikke lokaliseret problemet endnu, men vi får svar i denne uge, vi ved bare ikke hvor hurtigt. Og indtil 
vi ved noget mere, skal vores 868 brugere koge vandet, siger Claus Nielsen, der passer Ørsted Vandværk. 
Norddjurs Kommune har også i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed bedt Ørsted Vandværk anbefale 
sine forbrugere, at alt vand skal koges, inden det bruges til drikkevand eller madlavning. 
Det skriver Norddjus Kommune på Facebook. 
Både colibakterier og kimtal 22 grader kan tyde på en forurening med overfladevand. 
Vandet bør koges, indtil det er afklaret, hvorfor der er forhøjede værdier, skriver Norddjus Kommune på 
Facebook. 
På Djursland er flere end 1.000 husstande berørt af forurenet vand. 
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Helikopter i luften: Politiet leder efter person i Gudenåen 

Politiet er søndag aften til stede ved Gudenå, hvor de leder 
efter en person, der muligvis er faldet i vandet .  
En mulig drukneulykke søndag aften har sendt Østjyllands Politi 
og Beredskab og Sikkerhed til Gudenåen i Fladbro ved Randers. 
Her er de til stede ved Fladbrovej, hvor de har fået en 
anmeldelse om at en person muligvis er faldet i vandet. Politiet 
eftersøger derfor på stedet. 
- Vi er til stede i området, hvor vi leder efter en person. Vi har 
fået en anmeldelse om, at en person muligvis er faldet i vandet, oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Martin 
Christensen til TV2 ØSTJYLLAND. 
Politiet fik anmeldelsen om, at en person muligvis var faldet i vandet ved Fladbrovej klokken 18.10. 
Herefter rykkede beredskabet ud for at lede i og omkring vandet. 
Fortæller ikke flere detaljer 
Østjyllands Politi vil ikke på nuværende tidspunkt offentliggøre flere detaljer om personen, som de leder 
efter. 
Det er derfor heller ikke oplyst, om det er en mand eller en kvinde. 
- Det ønsker vi ikke at oplyse mere om på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen. 
Klokken 21.00 er Østjyllands Politi og Beredskab og Sikkerhed stadig i gang med eftersøgningen på stedet.  
-  Eftersøgning i og omkring Gudenåen med hundepatruljer, bådberedskab fra Redningsberedskabet og 
helikopter fra JRCC iværksat. Østjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger til sagen for nuværende, 
skriver politiet i en pressemeddelelse søndag aften. 

 
Falck får pris for at hjælpe unge i job 

RANDERS: I en stor garage på Falck-stationen lød der klapsalver, da borgmesteren overrakte et indrammet 
CSR-certifikat til stationsleder Bjarne Jørgensen. 
CRS står for Corporate Social Responsibility og er en betegnelse for virksomheders sociale og 
samfundsmæssige ansvar. Siden 2007 har Falck Randers tilbudt meningsfulde praktikmuligheder for udsatte 
borgere og ledige på kanten af arbejdsmarkedet, og det anerkendte jobcenteret og kommunen fredag 
eftermiddag. 
-Hver eneste gang, det lykkes for en af de unge at komme godt ud på den anden side, får vi en klump i halsen, 
sagde stationslederen i sin tale. 
Han takkede for det flotte fremmøde, der bestod af både nuværende og tidligere praktikanter, staben på 
Falck-stationen og medarbejdere fra kommunen og jobcenteret. 
I øjeblikket har Falck Randers 25-30 praktikanter, som de hjælper med at komme ind på arbejdsmarkedet, 
og både de og tidligere praktikanter fik særlig ros i stationslederens tale. 
-For pokker, hvor I gør os glade hver eneste dag, sagde Bjarne Jørgensen. 
Det var borgmester Claus Omann Jensen (v) , som overrakte CsR-certifikatet til en stolt Bjarne Jørgensen  
som er stationsleder hos Falck Randers. 
Susanne Kolstrup er mentor for de 25-30 praktikanter, der i øjeblikket er hos Falck Randers. Siden hun 
begyndte på stationen i januar 2016, har der været 67 praktikanter igennem forløbet. 
 

  



 
 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk  

eller ring mellem 07-17 på 5116 7709. 

 

Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.  

 

Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren: 

Område Vest: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk         

Område Nord: Kirsten Dyrvig: omrnord@bsik.dk 

Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk 

 

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