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NYHEDSBREV juni 2018 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet redigeres af Majken Machon 
Aabenhus og det udkommer via intranettet så ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til 
indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen til at kontakte Anja eller Majken på post@bsik.dk  

 

Kære Alle 

Vores nyhedsbrev udkommer alt for uregelmæssigt for tiden. Det er alene min skyld og jeg beklager virkeligt 

meget, at der er huller i nyhedsstrømmen. Det går for stærkt på kontoret i disse måneder, og så når jeg 

desværre ikke at få trådene samlet i nyhedsbrevet, som vi jo egentlig gerne vil sende ud til jer en gang hver 

eller hver anden måned. Majken har lovet at holde mig i kort snor i den kommende tid, så vi er sikre på, at 

vi får nyhedsbrevet afsted til jer regelmæssigt fremover. På de følgende sider kan du få et indtryk af de 

projekter, som tager så meget af vores tid. God fornøjelse med læsningen og god sommer til jer. /Kasper 

 

Velkommen til vores nye kollega 

Den 2. maj tiltrådte Torben Fredenslund som ny instruktør og 

servicemedarbejder hos Beredskab & Sikkerhed. Torben har siden 2000 været 

deltidsbrandmand i Allingåbro og Kolind. Han er i dag uddannet holdleder og 

førstehjælpsinstruktør. Torben kommer fra en stilling hos COOR Service 

Management, hvor han har været tilknyttet som servicemedarbejder på 

politigården i Aarhus. Torben skal dels varetage en lang række interne og 

eksterne undervisningsopgaver ligesom han sammen med Per Thomas 

kommer til at varetage vores opgaver med eftersyn og slukker-service i alle de 

kommunale bygninger i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. 

 

Tak fordi I vil tage godt imod Torben i hans nye rolle. 

 

Nyt fra Beredskabskommissionen 

Beredskabskommissionen kunne den 15. maj godkende Beredskab & Sikkerheds årsregnskab for 2017. Vi 

kommer ud af ’17 med et mindreforbrug på kr. 3,6 mio. som Beredskabskommissionen har besluttet, at vi 

geninvesterer i beredskabet.  

 

Der opspares 0,6 mio. til kommende leasingudgifter på køretøjer. Der opspares 0,6 mio. til opstart at 

arbejdet med klima-beredskab. Der opspares 0,6 mio. til håndtering af det kommende udbud på 

brandslukningen i 2020. Derudover anvendes 1,8 mio. til indkøb af branddragter, hjelme, handsker, 

røgdykkerhætter, støvmasker, brandstøvler, lygter til røgdykkerne, luftflasker, arbejdstøj til 

redningsindsatser, beskyttelses-poser til luftflasker, nye redningsstiger (godkendt til personredning), 

hjertestartere til de autosprøjter, som mangler, termiske kameraer til alle autosprøjter og frontkameraer i 

udrykningskøretøjer til dokumentation, hvis der skulle ske uheld under kørslen. 
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Masser af jubilæer i Beredskab & Sikkerhed  

Jens Jørgen Thomsen, brandmand på 

Station Fjellerup og Jan Lindstrøm som 

Frivillig har begge fejret deres 20 års 

jubilæum her i foråret. Den 1. maj kunne Jann Rytter 

fejre 40 års jubilæum og få dage senere markerede 

også Helge sit 40 års jubilæum som Frivillig. 

 

Vi takker for jeres indsats igennem tiden og håber I vil 

blive ved mange år endnu. 

 

 

 

Letbane øvelse 

Lørdag den 19. maj var halvdelen af station Grenaa og Station 

Hornslet på Letbane-kursus i Aarhus. Station Hornslet havde 

redningsvognen med, og dermed også vores eget materiel 

(jordingssæt, løftepuder m.m.) Dagen startede med fælles 

morgenmad, velkomst og orientering ved Leif Nielsen og 

Lasse Bolding. Herefter blev vi delt i to hold.  

  

Første del af kurset handlede om jording af tog. Leif Nielsen 

viste os rundt i kontrolcentralen (OCC), hvor hele letbanenettet i Aarhus bliver overvåget. Her hilste vi på 

to medarbejdere med meget lav puls. De havde ikke andre arbejdsopgaver, end at være klar og skarpe når 

alarmen går. Herefter pakkede vi jordingssættet ud og blev undervist i brug af det. Der var meget stor 

fokus på proceduren ved frakobling af strøm på den strækning, der arbejdes på. 

  

Lasse Bolding stod for del 2. af kurset. Her blev vi præsenteret for de to togtyper, der pt. kører i Aarhus. Vi 

fik lejlighed til at komme ind i togene, se cockpittet og de, for os, mest relevante knapper, og en instruktion 



 
 

i, hvordan man sænker grafen. Efter gennemgang af den udvendige side af vognen fik vi til opgave at løfte 

den forreste del 10 cm fra skinnerne. På den måde fik vi testet, om det materiel vi pt. har til rådighed på 

DB4710 og Grenaas DB1710 er tilstrækkeligt til at løse opgaven. 

  

Det var en spændende og lærerig dag, hvor mange relevante spørgsmål blev besvaret. Resten af 
mandskabet på station Grenaa og station Hornslet deltager i øvelsen lørdag den 2. juni. 
 

   

 

 

 

 

 

 

Kæmpe opgave afsluttet med fuldskala-øvelse på Anholt 

Igennem mange måneder har Kirsten Dyrvig 

arbejdet intensivt på færdiggørelse af den nye 

beredskabsplan for Anholt. Planen er opbygget 

som en mini risikobaseret dimensionering, hvor 

forhold på øen og analyse af de hændelser, der 

kan opstå, er beskrevet. Planen er udbygget med 

en mødeplan, som vores vagtcentral kan aktivere 

i samråd med indsatslederne, så vi får det rigtige 

grej og det rette antal styrker sendt afsted. 

Tidligere har vi haft en plan for, hvordan vi ville sejle 

styrker fra Grenå til Anholt. Dette er nu ændret, så vi i 

stedet aktiverer stationer tættere på Tirstrup Lufthavn 

og så med hjælp fra Forsvaret får mandskab og grej fløjet 

til øen. Den 16. maj skulle beredskabsplanen trykprøves 

i samarbejde med Østjyllands Politi, Forsvaret, Region 

Midts præhospitale beredskab, sygehuset i Randers og 

mange flere. Det var en kæmpe logistik-operation – og vi 

har masser af gode læringspunkter til opfølgning. Når vi 

er færdige med evaluerings-rapporten bliver den lagt i 

C3.  



 
 

 
Billederne ovenfor er fiktive ;o) 

Det er billederne nedenfor ikke. 

  

 

  



 
 

Nyt fra Arbejdsmiljøgruppen 

 

Arbejdsulykke - øjenskade 

Som tilskuer til en demonstration af frigørelsesindsats på en blæsende dag og trods fuld indsatsbeklædning, 

blæste et mindre objekt forbi sikkerhedsudstyret og ind i øjet på den berørte brandmand. Der opstår svien 

og irritation og egen læge konstaterer efterfølgende, at der er kommet en ridse i hornhinden. Der blev 

ordineret medicin og brandmanden sygemeldes. Det er et kendt problem, at inderbrillen ikke sidder lige 

godt på alle, og derfor skal en anden sikkerhedsbrille være tilgængelig. Det skal sikres, at der er 

sikkerhedsbriller i alle udrykningskøretøjer og i forbindelse med bestilling til øvelser samt ved udlevering af 

grej til mandskab, der skal på uddannelse eksternt skal sikkerhedsbriller også udleveres. 

 

Nær-ved-ulykke - Arbejde på vejen 

I forbindelse med en indsats bliver en tankvogn stillet på tværs af højre vejbane og trafikken dirigeres 

brandmændene. Ved den sidste oprydning på stedet går en brandmand omkring fronten af tankvognen for 

at passere vejen, men en personbil har ikke forstået vejspærringen korrekt og kører forbi tæt på 

brandmanden, idet føreren af personbilen troede hun blev vinket frem.  

 

I forbindelse med hændelser på Statsveje, som eksempelvis brand i bil i det fri, bliver der kaldt sprøjte og 

tankvogn 1+5 samt ISL, således at der kan oprettes den rette sikkerhed på disse særligt trafikerede veje. Der 

er altså indbygget automatisk opgradering ved disse hyppige udkald for at sikre et acceptabelt 

sikkerhedsniveau. Men ved hændelser som bliver aktiveret på anden vis, så som mindre miljøuheld, sker 

denne automatiske opgradering ikke, og ISL og HL skal derfor være opmærksomme på selv at sikre 

skadestedet på rette vis ved udkald af ekstra køretøjer, hvis politiet ikke er til rådighed for afspærringen.  

 

Nær-ved-ulykke – Maskine med strøm tilsluttet 

I forbindelse med slukning af brand i maskine (fræser) i produktionen, anvendes der vand som sprøjtes ind i 

denne uden at strømmen var frakoblet. Maskinens strømforbrug var væsentligt over normal og havde en 

separat stor strømtavle. Der blev slukket for strømmen, og arbejdet forsatte. Efterfølgende var der anledning 

til en snak om særlig fare og brug af slukningsmidler (CO2) på maskiner o.lign. 

 

Grenaa Brandstation bliver ny base for B45’s servicefolk  

Et utraditionelt partnerskab mellem Beredskab & Sikkerhed og Boligselskabet B45 kan vise nye veje for tæt 

samarbejde mellem to vidt forskellige organisationer. Partnerskabet gør op med traditionelle 

samarbejdsrelationer og forventes at medføre fordele for både beredskabet, brandfolkene og B45’s 

servicemedarbejdere. 

Aftalen betyder, at B45’s servicefolk flytter ind på brandstationen, hvor de både får egne lokaler, og 

kommer til at dele for eksempel værksteder med Beredskab & Sikkerhed.  

 



 
 

Der er ingen tvivl om, at vi den kommende måneds tid får lidt mere kaos på værkstedet på station Grenaa, 
end vi er vant til. Vi skal have flyttet rundt på en mængde grej samtidig med, at B45 rykker ind. 
 
Aftalen indebærer, at vi fra efteråret af kan se på, om enkelte af B45’s servicemedarbejdere skal engageres 
som dagtidsbrandmænd på station Grenå. Mere info herom senere. 
 

Frivillige på fællesøvelse 

Frivilligenheden i Beredskab & Sikkerhed afholdt i weekenden den 20. - 21. april fællesøvelse med frivillige 

fra Horsens Service og Beredskab. Øvelsen blev afholdt henholdsvis på Langvang og i Grenå. 

 
Øvelsen har været en mere eller mindre fast tradition for frivilligenheden de sidste mange år. En fællesøvelse 
hvor frivillige i beredskabet på Djursland, i Randers og fra Nordjylland har haft en weekend med 
indsatsøvelser, indkvartering og forplejning samt hyggeligt samvær på tværs af beredskaber og geografi med 
skiftende lokationer til afholdelse af arrangementet.  
 
Desuden har det ligeledes været en tradition at de deltagende 
beredskaber medbragte juniorenhederne som figuranter til 
øvelserne. Herved bliver øvelserne mere livagtige for de 
deltagende og juniorbrandmændene får mulighed for at se og 
deltager i indsatserne. 
 
I år blev øvelsen med deltagelse fra Horsens i stedet for 
Nordjylland, men konceptet forblev det samme. 

http://bsik.dk/sites/default/files/media/billeder/Samarbejde b45 red.jpg


 
 

De frivillige får mulighed for at deltage i diverse indsatsøvelser eller samarbejdsøvelser ud fra deres 
uddannelsesniveau både til mindre indsatser og også til større fællesindsatser. Desuden får indkvarterings- 
og forplejningsgrupperne mulighed for træning og vedligeholdelse af deres uddannelse med deres egne 
kollegaer som figuranter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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: Per Allan Nielsen: omrvest@bsik.dk         

Område Syd: Kirsten Dyrvig: omrsyd@bsik.dk 

Område Nord: Niels Henrik Nielsen: omrnord@bsik.dk 

 

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