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1. Indledning 

I denne rapport evalueres den operative indsats af hændelsen på Kronospan. Storbranden i 
Pindstrup startede den 26. oktober og varede ni dage. 

Formålet med rapporten er at indsamle de læringspunkter, som måtte være efter indsatsen. 
Evalueringen er afgrænset, så der alene evalueres på den operative indsats på skadesstedet. 
Samarbejdet med øvrige myndigheder om de afledte opgaver af hændelsen, herunder samarbejdet 
i den Lokale Beredskabsstab (LBS) med bl.a.  Østjyllands Politi, Syddjurs Kommune og 
Sundhedsmyndighederne om bl.a. flytningen af borgere og ekstern kommunikation, indgår ikke i 
evalueringen. Tilsvarende vil den myndighedsmæssige del af sagen heller ikke være genstand for 
rapporten.   

Som udgangspunkt for evalueringen anvender 
rapporten tilbagemeldinger fra det mandskab 
og de enheder, der deltog på indsatsen. Her 
fremhæves læringspunkter omkring 1) 
indsatsen, herunder taktiske beslutninger, 
samarbejdet med eksterne parter, materiel 
under indsatsen, 2) sikkerhed og arbejdsmiljø, 
3) logistiske forhold - herunder forplejning mv. 
og 4) samarbejdet og informationsniveau - på 
ledelsesniveau, på operativt niveau. 

Overordnet set er konklusionen, at der er tale 
om en vellykket indsats. Der var flere forhold 
som lykkedes, bl.a. begrænsede vi brandspredning til selve fabrikken, fik fabrikken hurtigt tilbage i 
drift og havde et godt samarbejde på tværs af aktører. En altafgørende faktor i indsatsen har været 
samarbejdet med virksomheden fra det første døgn. Samarbejdet og viljen til sammen at finde 
løsninger har været af stor betydning for, at indsatsen lykkedes.  

Fremadrettet kan der med fordel fokuseres på følgende læringspunkter fra indsatsen: 

• Sikring af tilstrækkelig vandforsyning 
• Anvendelse af analyser til at fastlægge mål med indsatsen 
• Sikring af fyldestgørende overlevering til HL og mandskab, ikke kun indsatsledelsen 
• Anvendelse af forskudte vagter til at sikre tid til overlevering 
• Udpegning af sikkerhedsofficer og logistikansvarlig på skadestedet 
• Sikring af bademuligheder og ren mundering på skadestedet 
• Tænke stort angående logistik, særligt forplejning og afvikling af denne 
• Samling af relevante funktioner på Operationscenteret for bedre koordinering 

Billede 1 - Døgn 1, kl. 23 
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• Sikre løbende informationsniveau til alle medarbejdere 
• God anvendelse af åben pressestrategi 
• Ekstra indsatsledelse på skadestedet som stabsstøtte 
• Velfungerende samarbejde på tværs 
• Planlægning af assistance til indsatsledelse fra øvrige beredskaber  
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2. Beskrivelse af indsatsen 

I det følgende beskrives indsatsen døgn for døgn med de 
væsentligste beslutninger og begivenheder, som 
indtraf. Først følger en beskrivelse af virksomheden, 
som baggrund for forståelse af de taktiske beslutninger.  

2.1. Beskrivelse af virksomheden 

Kronospan ApS er en virksomhed beliggende i byen 
Pindstrup på Djursland. Virksomheden producerer 
spånplader, har 220 medarbejdere, og forbruger ca. 
380.000 tons træ om året1.  

Kronospan genanvender affaldstræ til produktion af 
spånpladeprodukter i møbel- og byggeindustrien, og 
producerer årligt 19,2 million m3 træbaserede plader. 90 
% af råvarerne er udtjent træ. Resten er udtyndingstræ 
fra danske skove og fraskær fra træindustrien. Hele 
produktionen foregår på fabrikken i Pindstrup. 

Pindstrup er en by med ca. 740 indbyggere beliggende 
midt mellem Randers og Grenaa.  

 

Billede 2 - Pindstrup 

  

 

1 Kilde: https://kronospan-dk.dk/om-os  

Faktaboks 

Køretøjsbetegnelser: 

Mx = Auto-/Tanksprøjte 

Vx = Vandtankvogn 

Sx = Drejestige eller redningslift 

Stationer:  

• AL = Allingåbro 
• EB = Ebeltoft 
• FJ = Fjellerup  
• GR = Grenå 
• HO = Hornslet 
• KN = Knebel 
• KO = Kolind 
• RA = Randers 
• RØ = Rønde 

Eks.: HO-V1 = Vandtankvogn fra 
St. Hornslet 

Forkortelser:  

• ISL = Indsatsleder 
• SKL = Skadestedsleder 
• HL = Holdleder 
• BSIK = Beredskab & 

Sikkerhed 
• BRS = 

Beredskabsstyrelsen 
• LBS = Lokal 

BeredskabsStab 
• KST = KommandoSTade 
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Kronospan er beliggende syd for Pindstrup (markeret med rødt på kortet herunder).  

2.2. Døgn 1 - Den 26. oktober 2021 

Kl. 08:04-24:00 

Brandmeldingen ”Bygn.brand Industribygning, ild i 
produktoplag, genbrugstræ, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård”, 
indløber kl. 08:04. Indsatsleder Øst samt HO-M1 og HO-V1 
afgår mod adressen.  

Første enhed ankommer kl. 08:20 (HO-M1). HO-V1 
ankommer kl. 08:22. Indsatsleder ankommer kl. 08:23. 

På meldingen om Bygningsbrand industribygning beder ISL 
om at få GR-S1 aktiveret, men denne afmeldes da det 
konstateres, at der er tale om et oplag udendørs, og ikke en 
bygningsbrand.  

Ved ankomsten konstateres der mindre opsivninger af røg 
eller damp fra toppen af oplaget. Det konstateres også, at 
oplaget anslås til en volumen på ca. 60.000 m3 (svarende til 
materiale til ca. 3 ugers produktion på virksomheden) og har 
en højde på ca. 18-20 meter. 

Der kan ikke måles høje/afvigende temperaturer på overfladen af oplaget. Det forsøges derefter at 
grave ned til branden ved hjælp af en rendegraver og en gummiged. Der graves ned til ca. 4 meters 
dybde uden der kan spores temperaturstigninger i materialet, kun fortsat opsivende røg eller damp. 

Billede 4 - Døgn 1, kl. 10 

Billede 3 - Virksomhedens placering i forhold til Pindstrup 
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Antallet af steder med opsivende røg/damp tiltager efter 30-40 minutter, og der kan nu måles 
temperaturstigninger på op til 30-40 grader på overfladen. Graves der ned i materialet, kan der 20-
30 cm nede måles temperaturer op til 150 grader. Herfra stiger temperaturen hastigt, og der kan 
efter yderligere ca. 10 minutter måles temperaturer i materialet på over 400 grader. Der begynder 
på dette tidspunkt også at opstå flammer i materialet.  

Det forsøges at få vand ned på kernen af branden, men da den befinder sig minimum fire meter 
nede i materialet, har dette ingen effekt. Virksomheden råder over nogle spyd til slukning i 
oplagene, men det er ikke muligt at presse disse ned i oplaget. Der forsøges med at presse skovlen 
fra en rendegraver, men uden held.  

Branden nede i materialet udvikler sig nu 
med større og større hastighed. Der 
opstår flere og flere steder med 
opsivende røg og damp, og det begynder 
at brænde i overfladen flere steder Der er 
dog ikke fuldstændigt sammenfald med 
områderne med opsivende røg og damp. 
Nogle steder er det også tydeligvis røg og 
pyrolyseprodukter, der siver op og 
antænder ved kontakt med luften. De 
brændende områder er spredt ud over 
oplagets top.  

Der iværksættes en ressourceopbygning på skadestedet. Kl. 10:52 rekvirerer ISL en skadestedsleder. 
Kort efter, kl. 11:10, rekvireres assistance fra Beredskabsstyrelsen i Herning. Kl. 11:53 ankommer 
der slukningsspyd fra Nordjyllands Beredskab til endnu et slukningsforsøg, da disse skulle være 
bedre end virksomhedens egne. Det er dog heller ikke muligt for disse at trænge gennem materialet 
og ned til kernen af branden.  

Flere af de små brande når sammen, og en større samlet brand i toppen af stakken opstår. 
Medarbejdere fra virksomheden meddeler, at der er risiko for sammenstyrtning, da der kan opstå 
lommer i materialet, der kan kollapse under brandpåvirkningen. Mandskabet trækkes derfor ned 
fra oplaget.  

Der indsættes maskiner til at fjerne det upåvirkede materiale, og på den måde begrænse brandens 
udbredelse. Virksomheden har fem store gummigeder, der kører materiale væk.  

Billede 3 - Døgn 1, kl. 12 
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Da branden udvikler sig med stor hastighed og 
oplaget ligger meget tæt op ad lager- og 
produktionsbygninger, skiftes der fokus i indsatsen. 
Fra en slukningsindsats på materialet, til en sikring 
mod udbredelse til bygningerne samtidigt med, at 
der fortsat køres uberørt materiale væk fra oplaget.  

Det er dog svært at flytte det uberørte materiale, da 
der ikke er tilstrækkeligt med plads på 
virksomhedens område. Det er ikke muligt at 
benytte tilstødende markarealer selvom de ligger 
ubrugte hen, da der er tale om gammel mosebund.  

Syddjurs kommunes miljøvagt informeres om 
hændelsen.  

De første enheder fra Beredskabsstyrelsen 
ankommer kl. 13:02, og kort efter sker der en kraftig 
opblusning af branden på den østlige side af 
oplagets top.  

ISL rekvirerer yderligere interne styrker for at støtte op om den begrænsende indsats. Der rekvireres 
yderligere enheder (5 vandtankvogne og 2 autosprøjter) samt GR-S1.  

Internt i BSIK nedsættes der en krisestab bestående af Beredskabsdirektøren, Operativ Chef, 
Chefkonsulenten og Indsatslederen på skadestedet. Første møde afholdes kl. 15:30. 

Da store dele af Djursland har nedsat beredskabsdækning pga. antallet af enheder på skadestedet, 
aktiveres EB-M1 og EB-V1 til stand by på brandstationen i Kolind. 

RA-S1 rekvireres også til skadestedet.  

På skadestedet er man udfordret at oplagets højde, der besværliggør den begrænsende indsats. Det 
er svært at få tilstrækkeligt med vand på de brændende områder til at holde dem nede, og dermed 
mindske varmepåvirkningen af de nærliggende bygninger og installationer.  

Det er derfor nødvendigt med stige og lift for at kunne sikre bygningernes tag/top, og få 
tilstrækkeligt med vand på branden.  

Kl. 16:51 udsender Krisestaben en sms-besked til alle ansatte i BSIK omkring branden. 

Kl. 17:00 afløses den først ankomne ISL på skadestedet. Der er nu indsat to skadestedsledere. Den 
ene varetager sikring af produktions- og lagerbygninger på oplagets østlige side (SKL 1), og den 

Billede 4 - Døgn 1, kl. 13 
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anden begrænsning af branden på oplagets vestlige og sydlige side, samt sikring af en lagerhal med 
træstøv og et transportbånd, der løber henover oplaget, tæt på den vestlige side (SKL 2). 2 

Beredskabsstyrelsen etablerer 
vandforsyning til skadestedet fra en 
nærliggende sø nordvest for 
skadestedet.3 Der er begyndende 
vanskeligheder med virksomhedens 
vandforsyning, da denne har svært 
ved at følge med det stigende 
vandforbrug for at kontrollere 
branden. Når der tændes for 
indbyggede sprinklere for at sikre 
transportbåndet, der løber henover 
branden, mistes trykket og ydelsen 
på andre dele af vandforsyningen.  

Beredskabsstyrelsen indsætter også 
drone til at overvåge brandstedet og omgivelserne.   

Afledt af krisestaben fungerer en medarbejder 
fra BSIK (den operative chef) som konsulent på 
stedet. Han indsamler yderligere oplysninger 
om forholdene på virksomheden og fungerer 
som bindeled mellem virksomheden og ISL. Kl. 
19:00 afholdes 2. møde i den interne krisestab.  

Branden udvikler en del røg, men på grund af 
brandens styrke, stiger røgen relativt højt op 
over skadestedet og påvirker ikke arbejdet på 
skadestedet eller i nærområdet. Vindretningen 
er nord/nordøst.  

Der kommer dog i perioder mange gløder og en 
del ”flyve-ild” der bæres med vinden ind over 
andre oplag og produktionsbygningerne. Der indsættes derfor mandskab fra virksomheden til at 

 

2 Se kort over indretning af skadestedet i Bilag 1 
3 Se skitse over vandforsyningen til skadestedet i Bilag 2 

Billede 6 - Døgn 2, kl. 00 

Billede 5 - Døgn 1 
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patruljere/fungere som brandvagter på 
tage og bygninger, hvor dette er muligt, 
samt til at kontrollere oplagene mod nord 
for nedslag af gløder og flyveild.  

Kl. 20:33 indløber der melding om, at 
gløder eller flyveild har antændt taget på 
en lagerhal på grunden nordvest for 
brandstedet, ca. 300 meter fra det 
brændende oplag. SKL 2 omdirigeres fra 
sin del af skadestedet til at håndtere 
tagbranden. SKL 2 vælges, da SKL 1’s 
indsats er kritisk for at hindre direkte 
brandspredning til lager- og 
produktionshaller.  

SKL 2 medbringer KN-M1 og KN-V1 fra 
egne styrker og RA-S1 omdirigeres fra sin 
indsats hos SKL-1.  

Beredskabsstyrelsen lader sin drone 
overflyve det ramte område over 
lagerhallen, og der kan konstateres en 
tagbrand under udvikling over flere meter 
af tagryggen.  

Der indløber besked om, at lagerhallen 
under branden indeholder faste tanke med 
60 tons lim til spånpladeproduktionen, og 
25 tons olieemulsion i rør til køling af 
produktionsmaskiner.  

SKL 2 indsætter mandskabet på branden, 
men på grund af bygningens udformning 
og tagets vinkel er det ikke muligt for RA-
S1 at nå ned til taget og hjælpe med at 
aftage tagplader. Da RA-S1 ikke kan 
benyttes, overvejes det at bytte den ud 
med GR-S1, der har knæk-funktion og kan 
nå ned. Men hvis GR-S1 nedtages for at 
blive indsat på tagbranden, kan sikringen 
af lager- og produktionshallerne ikke 

Faktaboks Beredskab & Sikkerhed 

I det første døgn var følgende styrker indsat:  
• 5 Auto-/tanksprøjter 
• 9 Vandtankvogne 
• 3 Drejestiger/redningslift (heraf 1 fra 

Østjyllands Brandvæsen)  

• 1 Vandtank 
• 2 Indsatslederbiler 

Styrkerne kom fra følgende stationer:  
• Allingåbro 
• Ebeltoft 
• Fjellerup 
• Grenå 
• Hornslet 
• Knebel 
• Kolind 
• Randers  
• Rønde 

I alt ca. 70 brandfolk inkl. Indsatsledere og 
afløsende styrker undervejs. 

I de efterfølgende døgn var der indsat:  
• 1 Autosprøjte 
• 1 Vandtankvogn 
• 1 Drejestige 
• Bemanding i alt, døgnet rundt:  
• 1 Indsatsleder 
• 1 Skadestedsleder 
• 1 Holdleder 
• 5 Brandfolk 

(Yderligere indsatte styrker var fra 
Beredskabsstyrelsen og andre eksterne 
samarbejdspartnere) 

De indsatte styrker fra BSIK arbejdede i 
treholdsskift. 08-16, 16-24 og 24-08. 
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opretholdes. Opstilles RA-S1 først for at overtage GR-S1’s funktion, hvorefter GR-S1 omdirigeres til 
tagbranden, vil der gå for lang tid, da RA-S1 stadig var kritisk i forhold til håndtering af tagbranden, 
og denne ville kunne udvikle sig hurtigere. Der rekvireres derfor yderligere en stige fra Østjyllands 
Brandvæsen til at hjælpe med håndteringen af tagbranden.  

Branden udvikler sig sideløbende kraftigt på den vestlige side. En kombination af manglende 
mandskab og oplagets geometri, særligt højden, gør det meget svært at nå op til det brændende 
materiale med vandet. Dette medfører en voldsom brandudvikling med endnu større mængder af 
gløder og flyveild, der bæres med vinden og ind over virksomheden, andre oplag og den 
nærliggende by.  

Den operative chef er fortsat på skadestedet som konsulent, og inddrages i indsatsen som SKL 3. 
Han overtager området på den vestlige side af bunken, til SKL 2 har håndteret tagbranden. Da det 
fortsat ikke er muligt at nå toppen af bunken med tilstrækkelige mængder vand, rekvireres der to 
crashtendere fra Aarhus Lufthavn samt skumvæske fra Beredskabsstyrelsen. Der tilkaldes yderligere 
to tankvogne (EB-V1 og RA-V1) og én autosprøjte (EB-M1) til skadestedet.  

Da crashtenderne fra Aarhus Lufthavn ankommer, lykkedes det at få branden på den vestlige side 
af oplaget mere under kontrol. Crashtenderne har en betragteligt større rækkevidde og ydelse på 
deres vandkanoner i forhold til det allerede indsatte udstyr og køretøjer. Kort tid derefter meldes 
tagbranden også under kontrol, og indsatsen går ind i en fase, hvor brandens udvikling til en vis grad 
har stabiliseret sig. Det tredje møde i krisestaben afholdes kl.23:00. På mødet drøftes situationen 
med de to crashtendere fra Aarhus Lufthavn, som kun er til låns midlertidigt. De skal være tilbage i 
lufthavnen senest kl. 05.00 til åbningstid, fordi den civile flytrafik ellers ikke kan afvikles. Det 
vurderes afgørende vigtigt, at der fortsat er crashtendere indsat, da det ellers ikke at muligt at få 
slukket højt nok op på bunken, og der er stor risiko for, at branden ikke kan kontrolleres. Kl. 23.30 
aktiverer Beredskabsdirektør Morten Sønderby ”aftalen indgået i regi af Beredskabsfagligt 
Materieludvalg, mellem Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, om de kommunale 
redningsberedskabers muligheder for at kunne rekvirere Forsvarsministeriets ressourcer til 
assistance”. Dette sker via et opkald til Brigadechef Ole Mæhlisen Beredskabsstyrelsen Midtjylland, 
som straks imødekommer anmodningen og sikrer en smidig sagsbehandling og hurtig rekvirering af 
to crashtendere fra Forsvaret/ Flyvevåbnet. Der er vagtskifte i indsatsledelsen kl. 24:00.  
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2.3. Døgn 2 - Den 27. oktober 2021 

Efter vagtskifte i indsatsledelsen, flyttes KST til en 
anden position, mod øst, men stadig nord for 
branden.  

kl. 01:05 kan drejestigen fra Østjyllands Brandvæsen 
sendes hjem, da tagbranden er slukket. De to 
crashtendere fra Flyvevåbnet til afløsning af de to 
crashtendere fra Aarhus Lufthavn, ankommer kl. 
02.34 (Aalborg) og kl. 02.42 (Karup). Over de næste 
timer frigives også yderligere af BSIK´s egne styrker 
fra St. Knebel, St. Rønde, St. Grenå, St. Kolind, st. 
Allingåbro og St. Ebeltoft fra skadestedet, og 
skadestedet bemandes overvejende af Beredskabsstyrelsens personale. 

Kl. 4:19 rekvireres der en ekstra slangegruppe fra Beredskabsstyrelsen i Næstved til at støtte op 
omkring vandforsyningen til skadestedet. Der rekvireres også assistance fra Kemisk Beredskab til 
målinger på brandrøgen. Kl. 07:01 udsendes der en sms til alle ansatte i BSIK med en status på 
branden.  

Indsatsledelsen afløses kl. 08:00 og KST med ISL Politi etableres kl. 08:30, hvor ISL Politi møder på 
skadestedet. Kl. 09:00 udføres der målinger på røggasserne der slår ned i Pindstrup by, nord for 
brandstedet.  

I løbet af formiddagen rådfører BSIK sig med brandkonsulent René Ruusunen omkring det videre 
forløb omkring branden. De indledende anbefalinger medfører et skifte i taktikken. Vandforbruget 
begrænses for at branden brænder så varmt og rent som muligt. Dette for at minimere røgens 
farlighed og få den til at trække højere op, 
således den kan føres længere væk inden 
nedslag. 

Kl. 11:44 aktiveres Syddjurs Kommunes 
kriseledelse og kl. 12:38 aktiveres den 
Lokale Beredskabs Stab (LBS). 

Første møde i LBS’en afholdes kl.  13:18, 
med repræsentation fra Syddjurs 
Kommune og sideløbende hermed afholdes 
4. møde i BSIK´s krisestab. 
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra 
Østjyllands Brandvæsen træder til som 

Billede 7 - Døgn 2, kl. 20 

Billede 8 - Døgn 2, kl. 05 



 

11 
 

stedfortræder for BSIK´s direktør, Morten Sønderby i første møde i LBS’en, da sidstnævnte er 
optaget i den interne krisestab.  

I løbet af eftermiddagen afholdes der 
yderligere møder i LBS’en, og der 
anmodes officielt om vedvarende 
assistance fra forsvarets crashtendere til 
branden, via JOC (Joint Operation 
Centre).  

Styrelsen for patientsikkerhed ankommer 
til branden og det aftales, at Hazmat 
Beredskabet måler på røgen tre gange i 
døgnet.  

Sideløbende hermed rekvireres der en 
specialdrone fra Beredskabsstyrelsen 
Hovedstaden til 3D opmåling af det 
brændende oplag. Brandkonsulent René Ruusunen bestilles til at lave en vurdering af branden og 
varigheden ved forskellige scenarier.  

Christian Ramm fra Hovedstadens Beredskab ankommer som konsulent i forhold til den videre 
strategi, herunder bl.a. beregning af et slukningsforsøg på branden.  

KL. 16:00 er der vagtskifte i indsatsledelsen.  

Kl. 16:29 beslutter LBS’en, at der skal måles på røgen Pindstrup hver 4. time.    

Beregningerne viser, at det ikke er muligt 
at slukke branden. Der skal påføres min. 
50.000 liter vand i minuttet fordelt over 
brandens overflade, for at kunne forsøge 
en slukning. Dette er ikke 
kapacitetsmæssigt muligt at håndtere, 
hverken i tilførsel til branden eller 
håndtering af afløb fra branden.  

Branden er inde i en stabil fase, hvor den 
er under kontrol, og der sikres mod 
spredning til bygninger og andre oplag. 
Hele skadestedet overvåges af 
Beredskabsstyrelsens droner med termisk 
kamera, og der indsættes løbende enkelte 

Billede 9 - Døgn 2, kl. 17 

Billede 10 - Døgn 2, kl. 17 



 

12 
 

enheder samt maskiner fra Kronospan til 
slukning af nedslag af gløder og flyveild i 
oplagene på virksomhedens areal.  

2.4. Døgn 3 – Den 28. oktober 2021 

Branden er fortsat i en stabil fase og 
udvikler sig ikke. Der er fortsat 
overvågning af området og slukning af 
mindre punktbrande i de 
omkringliggende oplag. Taktikken skiftes 
til kun at slukke/tilføre vand på branden 
i det omfang det er nødvendigt for at 
begrænse risikoen for spredning til 
bygningerne.  

BSIK stiller med Holdleder og fem 
brandfolk med Autosprøjte og Tankvogn 
under den fremadrettede indsats, og der 
iværksættes plan- og skemalægning af 
dette. Beredskabsstyrelsen ønsker at 
skifte til 2-holdsskift, så der planlægges 
indkvartering for dem på Pindstrup-
centeret, et lokalt konferencecenter.  

Krisestaben udsender forespørgsel via 
Danske Beredskaber om hjælp til 
dækning af indsatsleder- og skadesteds-
ledervagterne på skadestedet. Den 
generelle langtidsplanlægning af 
indsatsen påbegyndes. 

Resultatet af brandkonsulentens 
beregninger viser, at en ren 
nedbrænding af oplaget, uden slukning 
eller køling, anslås til en varighed på ca. 
11-12 uger.  

Påføres der vand på branden for at sikre 
mod spredning til de omkringliggende 
bygninger og oplag, anslås ned-
brændingen at tage 20-33 uger.  

Faktaboks Beredskabsstyrelsen 

Beredskabsstyrelsen bidrog med følgende under 
indsatsen:  

• 8 Autosprøjter 
• 5 Vandtankvogne 
• 3 Slangegrupper 
• Et utal af Fox-pumper til vandforsyning 
• > 9 km slange 
• Droner 
• Specialdrone til 3D opmåling af oplag 
• Skumvæske og skumvæsketanke 
• KST-trailer 
• Lysmateriel 
• Hazmat beredskab 
• Kemikalieberedskabsvagten  
• Og meget mere. 

I alt 100 køretøjer. 

Og i alt 464 personer var indsat i løbet af 
indsatsen, med en samlet indsatstid på ca. 
10.400 timer. 

Materiel, køretøjer og mandskab kom fra 
følgende beredskabscentre:  

• BRS Midtjylland 
• BRS Sydjylland 
• BRS Nordjylland 
• BRS Sjælland 
• BRS Hovedstaden 
• BRS Tinglev (droneførere) 

Der blev planlagt efter at BRS kunne indkvarteres 
lokalt i Pindstrup på Pindstrup Centeret, for at 
optimere logistikken i forhold til afløsning mv. 

Efter det første døgn varetog Første 
Vagthavende fra BRS funktionen som den ene 
Skadestedsleder.  
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En repræsentant fra virksomhedens 
hovedkoncern i Østrig ankommer om 
morgenen til skadestedet og sættes ind i 
situationen. Det besluttes i samråd med 
virksomheden, at en slukningsproces 
indledes ved at rydde en plads for oplagret 
materiale, afskærme bygninger med 
betonelementer og oprette et 
overrislingsanlæg på pladsen. Der vil blive 
kørt materiale fra det brændende oplag ud 
på pladsen, hvor det bliver spredt ud med 
maskiner og gennemvandet, inden det køres 
til oplagring i miljøsikrede miler, der 
oprettes på en tilstødende mark, ejet af 
virksomheden.  

Herefter sættes arbejdet med etablering af 
miler samt indretning af slukningsplads i 
gang. Kronospan indgår aftale med 
entreprenører omkring etablering af 
milerne, og får en godkendelse til dette af 
Syddjurs Kommune.  

KST-området skal indgå i slukningsarealet, så 
derfor flyttes KST endnu en gang. Denne 
gang til dets endelige placering syd for 
fabrikken, og der bestilles et KST-modul fra 
Beredskabsstyrelsen i Haderslev.  

Vandforsyningen omlægges til at genbruge 
vand fra virksomhedens rensningsanlæg i 
stedet for de nærliggende søer, således 
rensningsanlægget belastes mindst muligt. 
Der er afløb på hele pladsen, og der kører 
fast slamsugere og samler slukningsvand op 
på området, hvor det samler sig.  

På grund af den tiltagende, tætte trafik med 
store maskiner på området, indføres der 
tvungne gangveje på området langs 
bygningerne for alt mandskab.  

Faktaboks Indsatsledelse 

26/10 (første døgn): 

• 1 Indsatsleder (BSIK) 
• 2 -3 Skadestedsledere (BSIK) 

Indsatsområdet var opdelt i to skadesteder, 
med hver sin skadestedsleder. Den ene 
skadestedsleder varetager den østlige side 
af oplaget, samt sikring mod spredning til 
produktionsbygningerne. Den anden 
skadestedsleder varetager den østlige side 
af oplaget, samt sikring mod spredning til 
andre oplag på området. Ved en tagbrand 
på området indsættes der en ekstra 
skadestedsleder til at varetage denne. 

27/10 og frem:  

• 1 Indsatsleder (BSIK og andre) 
• 1 Skadestedsleder (BSIK og andre) 
• 1 Skadestedsleder (BRS) 

Indsatsledelsen blev afviklet i treholdsskift 
med fokus på planlægning og målsætning i 
skiftet fra 08-16 og drift af indsatsen i 
skiftene 16-24 og 24-08. 

I indsatsledelsen indgik der, i løbet af 
indsatsen, også indsatsledere fra følgende 
beredskaber:  

• Østjyllands Brandvæsen  
• Bornholms Brandvæsen 
• Sønderborg Brand og redning 

De to daglige indsatsledervagter i BSIK blev 
varetaget af to indsatsledere, der ikke 
indgik i vagtturnussen på 
Pindstrupbranden. 
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2.5. Døgn 4 – Den 29. oktober 2021 

Stabil drift af skadestedet natten over. Der arbejdes med etablering af slukningsplads, samt miler til 
oplag efter slukning. Om morgenen gennemgås planen for slukning med repræsentanten fra den 
østrigske hovedkoncern. I løbet af dagen arbejdes der videre på klargøring af slukningsprocessen. I 
løbet af dagen opstår der udfordringer med vandforsyningen, da rensningsanlægget ikke kan aftage 
slukningsvandet så hurtigt, som det tilstrømmer. Der justeres på vandforbruget.  

Produktion på virksomheden genoptages i de områder, der ikke er ATEX-områder. 

Styrelsen for Patientsikkerhed anmoder om oplysninger om det brændende materiales 
beskaffenhed, med henblik på en vurdering af røgens farlighed for beboerne i området. LBS 
indkaldes til møde kl. 17.00 vedrørende sundhedsrisici for borgere i byen. På baggrund af 
vurderinger i LBS udsendes der Kl. 21:42 en beredskabsmeddelelse, der anbefaler udsatte borgere i 
Pindstrup at finde anden, midlertidig indkvartering pga. den igangværende brand.  

Central logføring på hændelsen startes op.  

Slukning af materialet påbegyndes kl. 21:04. Der køres fra et område af det brændende oplag til 
slukningsområdet. Der kan endnu ikke køres fra det andet planlagte område af oplaget, da der 
afventes konstruktion af en fast røroverførsel til vandforsyningen, før det er muligt.  

Kl. 23:47 køres det første, slukkede materiale til de miljøsikrede miler, der er oprettet på den 
tilstødende mark.    

2.6. Døgn 5 – Den 30. oktober 2021 

Slukningen fortsættes. Da der arbejdes 
aktivt med oplaget, genereres der mere røg, 
og Hazmat-enheden måler derfor 
fremadrettet på røgen i Pindstrup hver 
anden time.  

Røroverføringen til vandforsyningen 
færdiggøres kl. 17:05, og der arbejdes nu fra 
to sider af oplaget med bortkørsel af 
materiale til slukning.  

Kl. 17:30 henvender Christian Malthe Bruun 
fra virksomheden EHJ Energi sig på KST. Han 
har hørt om branden i nyhederne og mener, at han har en maskine, der kan håndtere materialet og 
medvirke til en hurtig slukning. Maskinen er en stor kværn, der kan knuse materialet og tumble det 
rundt sammen med tilsat vand for en hurtig slukning. Kværnen kan formodentligt leveres på 
skadestedet på fire timer. Henvendelsen behandles i krisestaben og sendes videre til Kronospan. 

Billede 11 - Døgn 5, kl. 23 
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Slukningen fortsætter på den etablerede 
måde. Der er dog udfordringer med 
slukningsvandet, da rensningsanlægget 
slammer til og ikke kan tage mod de 
tilstrømmende mængder vand. Slammet 
stammer fra slamsugerne, der læsser det 
opsugede slukningsvand fra skadestedet af i 
indstrømningstanken, og derved får en 
masse slam med over i tanken. Kronospan 
bestiller speciallavede skovle til en 
gravemaskine, så tanken kan blive renset op. 

Det genanvendte slukningsvand er generelt 
hårdt for pumperne, og der er regelmæssige 
nedbrud. Beredskabsstyrelsen sikrer, at der er funktionsdygtige pumper i reserve. Der er på dette 
tidspunkt otte forsyningsstrenge udlagt til skadestedet.  

Pladsen omkring skadestedet renses op for flis i løbet af natten, således afløbene til 
rensningsanlægget er frie og tilgængelige, og slamsugerne får mindre slam/mudder med.  

2.7. Døgn 6 – 31. oktober 2021 

Der laves aftale omkring brug af kværnen fra EHJ Energi. Denne kræver dog særlig tilladelse fra 
politiet i forhold til transporten. Kværnen ankommer på skadestedet kl. 15:00. Den tidligere 
slukningsmåde standses mens der laves forsøg med kværnen. Forsøget viser umiddelbart, at 
materialet er vådt og ca. 20 grader varmt, når det kommer ud af kværnen.  

Der skiftes over til kun at slukke ved hjælp af kværnen. Den tidligere slukningsplads benyttes til 
oplag af det slukkede materiale, inden det køres i oplag i milerne.  

Billede 12 - Døgn 6, kl. 03 
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2.8. Døgn 7 -  1. november 2021 

Slukningen med kværnen fortsætter. Det vurderes, 
at den arbejder med en kapacitet på 500-700 m3 i 
timen. Den kan potentielt arbejde med op til 1000 
m3 i timen, men med maksimal belastning er der 
større risiko for nedbrud. Den rammes dog med 
jævne mellemrum af driftstop, da materialet pakker 
maskinen til, og der må stoppes for at rense den op.  

Under driftsstop fortsættes slukningen med den 
tidligere metode.  

Drone til 3D opmåling af oplaget ankommer igen på 
skadestedet for at der kan foretages en opmåling af 
det resterende materiale, og der kan laves en 
beregning af indsatsens varighed. Der standses for 

brug af vand på oplaget, for at få den til at brænde 
lidt op og få røglaget til at lette, således dronen kan 
få et klart billede af det resterende oplag.  

De første eksterne indsatsledere og skadesteds-
ledere indgår i indsatsen.  

Om aftenen kl. 20:00 vurderes det, at ca. halvdelen 
af oplaget er behandlet/slukket og fjernet.  

Billede 13 - Døgn 7, kl. 14 

Faktaboks Krisestab 

Den interne krisestab i BSIK bestod 
af:  

• Beredskabsdirektøren 
• Operativ chef 
• Chefkonsulent 
• Operationschefen 
• Fagkoordinator Logistik 
• Indsatsleder Pindstrup 

Krisestaben blev nedsat den 26. 
oktober ved aktivering af Plan for 
Fortsat Drift for BSIK. Krisestaben 
afholdt samlet set 22 møder i de 10 
døgn, hvor hændelsen pågik. I 
starten var der en større 
koncentration af møder, med tre til 
fire onlinemøder dagligt. Fra den 30. 
oktober blev der fast indkaldt til tre 
daglige møder kl. 9.30, kl. 12 og kl. 
17.30.  

Krisestaben varetog alle opgaver 
udenfor skadestedet, men relateret 
til indsatsen, samt den daglige drift 
af beredskabet.  

Den fælles vagtcentral mellem 
Østjyllands Brandvæsen og 
Beredskab & Sikkerhed udgjorde 
sammen med den fælles 
Operationschef en uvurderlig støtte 
gennem hele indsatsen. Dels i 
forhold til at sikre fortsat 
beredskabsdækning i hele området, 
men også i forhold til at hjælpe 
Indsatslederne og Krisestaben med 
at løse de mange afledte 
administrative opgaver. 
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Kværnen flyttes løbende tættere på 
bunken.  

2.9. Døgn 8 - Den 2. november 2021 

Slukningen fortsætter. Kværnen oplever 
fortsat driftsstop pga. tilstopning med vådt 
og fint materiale. 

Vindretningen ændrer sig og grundet den 
ændrede tilgang med brug af mere vand for 
at slukke materialet nok ned, til at det kan 
læsses i kværnen, dannes der mere røg, som 
slår mere ned i nærområdet/i Pindstrup by.  

2.10. Døgn 9 – 3. november 2021 

Slukningen forventes på nuværende 
tidspunkt overstået i løbet af det 
kommende døgn.  

Det aftales med virksomheden, at når den 
sidste del af det oprindelige oplag er slukket 
og kørt gennem kværnen, så er den 
beredskabsmæssige del af opgaven 
afsluttet.  

Det planlagte mandskab og indsatsledelse 
for de kommende uger aflyses.  

Billede 14 - Døgn 8, kl. 13 

Faktaboks 
Andre beredskabsrelaterede, eksterne aktører på 
skadestedet: 

Østjyllands Brandvæsen:  

• 1 Drejestige (26/10) 
• Frivilligenhed til forplejning 

Midtjysk Brand og Redning: 

• Frivillige til forplejning 

Nordjyllands Beredskab 

• Forsøg med vandspyd 

Aarhus Lufthavn 

• 2 Crashtendere (26/10) 

Forsvaret:  

• 3 crashtendere fra flyvevåbnet (fra 26/10 
til indsatsens afslutning)  

Miljøvagt  

• AMS – Akut Miljø Service 

Østjyllands Politi 

• Tværfaglig indsatsledelse 
• KST-vogn i 2. døgn 

Hærhjemmeværnet Østjylland 

• Bevogtning/adgangskontrol 

Hovedstadens Beredskab 

• Konsulentbistand 

Brandkonsulent 

• Brandingeniør René Ruusunen 

Eksterne underleverandører: 

• EHJ Energi og Miljø 
• VAM A/S 
• Syddjurs Spildevand 
• Peter Ejlersen 
• BP kran og special transport 
• Djurslands kloakservice 
• AC recycling 
• André Højholdt 
• Brdr. Thorsen I/S 
• HSM Industri 
• Niels Bucharth 
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Det sidste materiale køres gennem kværnen og branden erklæres slukket kl. 23:15. 

Beredskabsstyrelsens materiel samt forsvarets crashtendere begynder at afgå fra skadestedet.  

2.11. Døgn 10 – 4. november 2021 

Der opretholdes en brandvagt fra kl. 00:00 til kl. 08:00 med to brandfolk fra BSIK under ledelse af 
en Holdleder.  

Indsatslederen lukker KST kl. 01:27. 

 

  

Billede 15 - Døgn 9, kl. 23 – Branden er slukket! 
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3. Evaluering af indsatsen 

3.1 Metode 

For at indsamle tilbagemeldinger på den 
operative indsats, er der brugt forskellige 
tilgange til indsamling af data. 

De følgende konklusioner på baggrund af data 
er alene vores fortolkning af de input, som vi 
har modtaget fra aktører. 

3.1.1 Websurveys 

Der er udsendt en række websurveys til det 
operative personale fra beredskabet, som har 
været en del af selve indsatsen; indsatsledere, skadestedsledere (egne og fra Beredskabsstyrelsen), 
holdledere (fra Beredskabsstyrelsen), operationschefer og repræsentanter fra de medvirkende 
stationer i BSIK.   

Alle respondenter er blevet stillet de samme spørgsmål, dog med variation i, hvilken del af indsatsen 
de her været en del af. Spørgsmålene er indenfor følgende kategorier: 

• Indsatsen (herunder materiel til rådighed og overlevering) 
• Safety First/Sikkerhed og arbejdsmiljø 
• Logistiske forhold 
• Ledelse 

Dertil har der været en række åbne kommentarfelter indenfor hvert emne, samt et åbent 
kommentarfelt sidst i skemaet.  

Svarprocenten har været følgende for hver gruppe: 

• Egne skadestedsledere: 100 % (7 ud af 7) 
• Egne indsatsledere: 100 % (7 ud af 7) 
• Operationschefer: 78 % (7 ud af 9) 
• Treenigheder4: 80 % (8 ud af 10) 
• Holdledere og skadestedsledere fra Beredskabsstyrelsen: 61 % (28 ud af 46) 

Samlet set giver det en svarprocent på 72 % (57 ud af 79). 

 

4 Treenigheder er betegnelsen i BSIK for den gruppe, der har ansvar for den daglige drift på alle stationer, som består af 
en stationskoordinator, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant.  

Billede 16 - Døgn 7, kl. 14 
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Data fra de kvantitative surveys er sammenstillet til et samlet datasæt, hvormed det er muligt at 
konkludere på den samlede tilbagemelding indenfor hvert emne, men også sammenligne forskelle 
på tværs af de forskellige grupper.  

3.1.2 Åbne breve 

Som tillæg til de kvantitative tilbagemeldinger fra websurveys er der udsendt breve til en række 
aktører og interessenter. Disse breve har haft til formål at indsamle en mere kvalitativ 
tilkendegivelse fra aktørerne. I brevet er aktørerne blevet bedt om at indsende deres skriftlige 
evaluering af hændelsen ud fra deres overordnede vurdering.  Ligeledes er de blevet bedt om at 
indsende input og læringspunkter indenfor følgende overordnede temaer: 

• Indsatsen -  herunder taktiske beslutninger, samarbejdet med eksterne parter, materiel 
under indsatsen 

• Sikkerhed og arbejdsmiljø 
• Logistiske forhold - herunder forplejning mv. 
• Samarbejdet og informationsniveau - på ledelsesniveau, på operativt niveau 
• Evt. øvrige emner 

Der er modtaget tilbagemeldinger fra følgende: 

• Beredskabsstyrelsen, herunder Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Beredskabsstyrelsen 
Sjælland, Beredskabsstyrelsen Center for uddannelse samt Kemisk Beredskab 

• Bornholms Brandvæsen  
• Falck Randers 
• Flyvevåbnet (herunder Brand- og redningstjenesten fra Fighter Wing Skrydstrup, Helicopter 

Wing Karup Fire & Rescue og Air Transport Wing Aalborg) 
• Hjemmeværnet (Hjemmeværnsdistrikt Østjylland) 
• Kronospan Træindustri 
• Midtjysk Brand & Redning (frivillig enhed) 
• Sønderborg Kommune (Beredskab – Forebyggende Afdeling) 
• Østjyllands Politi 

 

3.1.3 Interview 

Beredskabsstyrelsen var den største samarbejdspartner under hændelsen. Derfor er der afholdt et 
interview med Beredskabsstyrelsen Midtjylland, som supplement til deres besvarelse af brevet. 
Dette for at sikre dialog om hændelsen, samt generel sparring omkring læringspunkter mv. 
Interviewet tog udgangspunkt i de tilbagemeldinger, der forud for mødet var modtaget fra 
websurveys samt Beredskabsstyrelsens egen besvarelse af brevet, ligesom Beredskabsstyrelsen på 
mødet blev præsenteret for de generelle tilbagemeldinger fra øvrige respondenter.  
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4. Evaluering af hændelsen 

Evaluering af hændelsen vil blive struktureret efter de emner, som respondenterne er blevet bedt 
om at forholde sig til:  

• Indsatsen -  herunder taktiske beslutninger, samarbejdet med eksterne parter, materiel 
under indsatsen 

• Sikkerhed og arbejdsmiljø 
• Logistiske forhold - herunder forplejning mv. 
• Samarbejdet og informationsniveau - på ledelsesniveau, på operativt niveau 

4.1. Indsatsen 

Ses der på vurderingen af materiel til brug under indsatsen, bliver der generelt vurderet højt på 
skalaen. Således mener 94 %, at materiel til brug under indsatsen var godt eller meget godt.  

Figur 1 

 

Ses der nærmere på de bemærkninger, der er indkommet i både websurvey og de åbne breve, så 
fremgår det; 

• At specialtjenester som Kemisk Beredskab, Droneberedskabet og crashtendere fra 
flyvevåbnet har været godt tilfredse med både deres involvering, samt taktisk brug af deres 
udstyr i forbindelse med hændelsen.  

• At der generelt har været stor tilfredshed med samarbejdet med virksomheden som gjorde, 
at virksomhedens eget personale og maskiner blev brugt under indsatsen.  
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• At eksterne har været godt tilfredse med deres involvering og inddragelse i taktiske 
beslutninger.  

Se bemærkninger nedenfor. 

Tabel 1 

Hvem Bemærkning 
Kemisk Beredskab Vores rådgivning blev taget meget seriøst, og vi blev aktivt 

benyttet til opgaveløsningen, herunder fastlægningen af 
fareområde, analyse af røggasser og gennemgang af 
kemikalieoplag. 

Beredskabsstyrelsen Sjælland Vi blev ofte brugt til de taktiske beslutninger og der var en 
afklaret ide med dronen, hvilket gjorde det nemt for os som 
piloter at afsøge området. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland God brug af virksomhedens eget personale til 
maskinhåndtering.  

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Rigtig god taktisk brug af droner til semi konstant 
overvågning og situationsbilleder – god kommunikation 
direkte mellem dronefører og skadestedsledere. God 
disponering af pumpemateriel til opgaven fra BRS, da 
udstyret begyndte at brække ned. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Var med fra start og i løbet at indsatsen, og jeg syntes der 
var en god dialog, både den taktiske del, men også gode 
snakke om ekstra behov for udstyr. De forskellige ISL var 
meget lydhør, og var klar på at afprøve ideer. Stor ros. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Gode taktiske beslutninger, der blev løbende tilrettet 
efterhånden som indsatsen pågik. Godt samarbejde med 
eksterne partner (slukningsmaskine) og virksomheden. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Ekstremt god og hurtigt samarbejde med firmaet, omkring 
behov for specialmateriel osv. imponerende, hvor hurtigt 
der blev fremstillet bl.a. høj vejoverføring. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Det var godt vi fik tænkte ’ud af boksen’ og fik den store 
kvaser på til sidst, som endelig løsning. Der var store 
området på virksomhedens grund, som godt kunne været 
’spulet ned’ for brandbart materiale. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Godt med støtte fra FLV, FRV, eksterne ISL/SKL og ikke 
mindst firmaets egne folk. Der var en god arbejdsstemning, 
og alle var villige til at byde konstruktivt ind med hjælp og 
ideer. 

Ekstern indsatsleder Der skal dog lyde en stor ros til, at de forskellige muligheder 
og planer der var ”afprøvet” i de første dage af indsatsen, 
efterfølgende blev revideret, efterhånden som det blev 
erkendt, at det ikke var de bedste løsninger. Det må bare 
konstateres, at det halve arbejde er at have det rette 
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værktøj, og det må i denne situation konstateres, at den 
fremskaffede knuser og de forskellige 
entreprenørmaskiner var det rette værktøj. 

Ekstern indsatsleder Jeg synes at brugen af de forskellige styringsværktøjer som 
dronefoto, taktisk tavle, fotodokumentation, 
baglandsstøtte fra OC mm. har fungeret fint og vil ligeledes 
rose den måde, der på forhånd blev delt taktiske 
informationer. 

Ekstern indsatsleder Det var en god og klog ”forhåndsbeslutning” om, at man 
ikke måtte have dobbeltvagter – for der var egentlig nok at 
lave i løbet af vagten. 

Flyvevåbnet Generelt oplevedes der godt styr på, og formidling af de 
taktiske beslutninger, selvom ”kaosfasen” virkede relativ 
lang. 

Flyvevåbnet Dæmpning af branden med vand og skum virkede. Den 
overlegne vandmængde og kastelængde samt mobiliteten 
fra ATW køretøjer var god til opgaven. 

Flyvevåbnet Det vurderes fra ATW, at der kunne have været anvendt 
langt mindre skum, hvis vandforsyningen havde været 
mere sufficient. 

Flyvevåbnet Vandforsyningen blev væsentlig bedre og disponeret bedre 
senere i indsatsen. 

 

4.1.1. Læring omkring selve 
indsatsen 

Af ovenstående fremgår det dog 
også, at der var udfordringer 
med vandforsyning i løbet af 
indsatsen. I løbet af indsatsen 
kom der større fokus på dette, 
ligesom der også blev etableret 
genanvendelse af 
slukningsvand. 

Sikring af tilstrækkelig 
vandforsyning, især med stort 
brug fra crashtendere, bør 
således være et fokuspunkt 
tidligere i indsatsen.  

Billede 17 - Døgn 8, kl. 15 
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Ligeledes ses det, at der var stor 
tilfredshed med, at der blev 
vurderet forskellige scenarier 
og planer løbende i indsatsen, 
således at der kunne tages en 
konkret vurdering af, hvilken 
type af indsats der skulle 
iværksættes.  

4.2. Overlevering 

Ses der på vurderingen af 
overlevering mellem det 
operative personale viser det, 
at overlevering mellem 
indsatsledere er den overlevering, som bliver vurderet til at gå bedst. I den modsatte ende er det 
overlevering mellem holdledere, som bliver vurderet til at være gået dårligst. 

Tabel 2 

 Hvordan vil du samlet 
set vurdere overlevering 
mellem: 

Meget 
godt 

Godt Hverken 
eller 

Dårligt Meget 
dårligt 

Ved 
ikke 

Mellem ISL 29% 71%         
Mellem OC 14% 72% 14%       
Mellem HL   37%     25% 38% 
Mellem 
skadestedsledere 

20% 46% 17% 3%   14% 

Fra skadestedsledere til 
holdledere 

21% 40% 28% 2% 2% 7% 

 

Ovenstående billede bekræftes både at kommentarer fra websurvey, samt fra bemærkninger fra de 
åbne breve.  

Tabel 3 

Hvem Bemærkning 
Egen skadestedsleder Jeg syntes for eget vedkommende, at evnen til overlevering blev 

styrket i takt med, at overleveringerne blev mere rutineprægede og 
støttematerialet blev udbygget. 

Egen skadestedsleder Indledningsvis: Der bør ved vagtplanlægning tydeliggøres tid til 
overlevering +0,5/1,0 timer for SKL/ISL og +0,25 time for 
HL/mandskab. 

Billede 18 - døgn 7, kl. 14 
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Ekstern skadestedsleder Da jeg ankom (tror det var dag to) foregik alt mandskabspleje, 
overlevering og KST i røgfanen. Burde være flyttet ved tidligere 
erkendelse. 

Egen indsatsleder Jeg synes generelt, at overleveringerne fra ISL til ISL var gode. Vi kom 
ret hurtigt ind i en rytme, da man lavede ændringer i dagslys og 
driftede når det blev mørkt. 

Ekstern indsatsleder Den tekniske løsning omkring både plan A og B var godt mundtligt 
beskrevet og overleveret. Jeg var helt sikker på MMI og hvad der 
skulle foretages, hvis ikke plan A fortsat virkede. 

Ekstern indsatsleder Jeg gav selv to overleveringer. Den første lavede vi ved dronebilen, og 
brugte den som overblik sammen med skadesstedlederne. Den anden 
var i KST mellem de to indsatsledere. Den sidste var klart den, der 
fungerede bedst. Det var nemmere at have dialogen, og jeg var bedre 
forberedt med hvilke opgaver jeg ville overlevere, og brugte den 
taktiske tavle. 
Jeg modtog to overleveringer. Den første var meget lang og 
fyldestgørende og indeholdt en god rundvisning. Den anden var en 
del kortere, da det var min anden gang på pladsen. Den taktiske tavle 
blev ikke brugt som værktøj til nogen af de overleveringer jeg modtog. 

Ekstern indsatsleder Jeg vil til en anden gang foreslå, at der når behovet for fremmed hjælp 
erkendes (og måske også bare generelt) laves en form for ”befaling 
for ophold på stedet” i forhold til logistikken, og som sendes ud på 
forhånd til de der skal komme / før man tilmelder sig. Jeg kunne se, 
at de jeg arbejdede sammen med, havde valgt at medbringe lidt 
forskelligt udstyr, og der ville det måske have været en fordel med 
”en standard for hvad der skal medbringes. 

Treenigheder Ved start af briefing, kunne det være rart at få en overlevering af 
skadestedet med køreveje, ild, mad, toiletfaciliteter osv. 

Ovenstående kommentarer bekræfter generelt 
billedet af, at overlevering for indsatsledere og 
skadestedsledere har været det mest 
velfungerende. Således har der også fra ledelsens 
side netop været stort fokus på netop denne del, 
med henblik på at sikre overlevering af mål med 
indsatsen.  

Af samme grund ses det også, at netop denne del 
ikke altid har været tydeligt nok kommunikeret til 
holdledere og brandfolk.  

Af kommentarerne fremgår det ligeledes at de, 
som havde mere end én vagt, oplevede at deres 

Billede 19 - Døgn 6, kl. 07 
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overlevering blev bedre fra gang til gang. Der var således også tale om, at der skete læring, mens 
hændelsen stod på.  

4.2.1. Læring omkring overlevering 

Det er vigtigt at have fokus på overlevering til alt mandskab på en større hændelse. 

Krisestaben var gennemgående i hele hændelsen, hvorfor denne ikke havde behov for overlevering. 
Dette kan også være en del af forklaringen på, hvorfor man ikke havde tilstrækkeligt fokus på at 
sikre, at alle havde samme vidensniveau.  

4.3. Sikkerhed og arbejdsmiljø 

Når det gælder sikkerhed og arbejdsmiljø (Safety First) ses det, at sikkerhed og arbejdsmiljø ved 
starten af en vagt vurderes højest. Modsat er det emnet sikkerhed og arbejdsmiljø efter endt vagt, 
som vurderes dårligst. Dette vurderes i høj grad at hænge sammen med, at brandfolk fra BSIK blev 
bedt om at tage egen dragt med hjem efter endt indsats.  

Tabel 4   

Hvordan vil du vurdere Safety 
First/Sikkerhed og arbejdsmiljø 
i forhold til: 

Meget 
godt 

Godt Hverken 
eller 

Dårligt Meget 
dårligt 

Ved 
ikke 

Ved starten af en vagt 8% 70% 12% 4%   6% 
På skadestedet 5% 47% 25% 11%   12% 
I forhold til brug at værnemidler 5% 49% 23% 10% 2% 11% 
Efter endt vagt   45% 14% 18% 9% 14% 

 

Generelt vurderes sikkerhed og arbejdsmiljø relativt højt med maksimalt 32 %, som har vurderet 
dårligt eller meget dårligt (ved efter endt vagt). En del af den positive vurdering af sikkerhed og 
arbejdsmiljø ved starten af vagten kan givetvis tilskrives niveauet af overlevering.  

Af bemærkninger fra websurvey og åbne breve fremgår det ligeledes at; 

• Der var stor tilfredshed med beslutningen om vagter af maksimalt otte timers varighed. 
• At der manglende en sikkerhedsofficer funktion i forbindelse med indsatsen, som kunne 

sikre fortsat fokus på sikkerheden, eksempelvis; 
o Belysning 
o Sikkerhedsfodtøj, hjelm og åndedrætsværn 
o Gangveje pga. de mange store og tunge køretøjer 

• At der var risiko for ophold i røg, især i starten af indsatsen.  
• At KST blev flyttet gentagne gange. 
• Manglende mulighed for bad efter endt vagt, også for eksterne.   
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Tabel 5 

Hvem Bemærkning 
Egen indsatsleder Det helt rigtige, at vi valgte at køre et 3-holds skift, så man kun var på 

otte timer ad gangen. På den måde sikrede vi skarphed på 
skadesstedet gennem hele ens vagt, og slap for uforsvarlige 
situationer ved hjemtransport. 

Ekstern indsatsleder Overordnet var der en god og fornuftig tilgang til sikkerheden på 
skadestedet. Ved min ankomst fik jeg en ganske god overdragelse fra 
den foregående indsatsleder, og herunder blev der gennemgået en 
række fokuspunkter. 

Ekstern indsatsleder Det var ikke alt personale, der bar sikkerhedsfodtøj, hjelm og 
åndedrætsværn i de situationer, hvor det nok var påkrævet. 

Ekstern indsatsleder Jeg synes der var en rigtig god opdeling, belysning og fokus på 
adskillelse af personale og maskiner, for der var et væsentligt 
faremoment i den kraftige kørsel med entreprenørmaskinerne. Der 
var udlagt ”gangveje” og en rigtig god procedure / måde at færdes på 
og det var italesat. 

Ekstern indsatsleder Min største bekymring og som jeg klart vil foreslå, at I gør jer nogle 
overvejelser om til ”en anden gang” er chaufførerne og de maskiner, 
der kørte i området fyldt med røg. Det kom som en overraskelse for 
mig, at de ikke havde overtrykskabiner og filteranlæg til luften, men 
”bare” kørte i røgen og så ”sørgede for at skifte lidt ud” når man var 
træt. 

Ekstern indsatsleder Jeg burde måske også have haft et større fokus på ”personlig 
hygiejne”, for jeg har godt nok haft store mængder af røg i min 
branddragt. Jeg gjorde det, at jeg mellem vagterne på skadestedet 
havde branddragten stående udendørs til luftning og jeg var 
selvfølgelig i bad hjemme. 

Egen skadestedsleder Det var svært at undgå at komme i røg, når man bevægede sig rundt 
i området. 

Ekstern skadestedsleder Der var MEGET trafik af store maskiner, som særligt i mørke udgjorde 
en forhøjet risiko for personskader. 

Ekstern skadestedsleder ISL-KST blev flyttet 2-3 gange i løbet af fem timer. Måske man skal 
stille sig væk fra vindretningen og på lidt større afstand ved så store 
områder/hændelser. Fornuftig placering til sidst. 

Ekstern skadestedsleder Jeg synes, at der manglede en smule fokus på at få rykket styrker og 
køretøjer ud af røgfanen i nogle perioder af indsatsen. Ellers synes jeg 
generelt, at man følte sig tryg med sikkerheden på skadestedet. 

Ekstern skadestedsleder Der er var god fokus på sikkerhed i forbindelse med branden i sig selv, 
sikkerhedsafstand, sammenstyrtningstruede bygninger, røgfane etc. 
Men der var for lidt fokus på virkelig mange tunge køretøjer, der kørte 
rundt på pladsen, mens der var gang for indsatspersonel.  

Ekstern skadestedsleder Der var mange store maskiner på ISO, som alle arbejde på kryds og 
tværs. De blev betjent af gode og erfarende folk, men der burde nok 
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have været én funktion, som kun have til opgave, at holde øje med 
adgang til og fra områderne hvor gravemaskinerne og crashtenderne 
opererede.  

Treenigheder Alt angående Safety First blev tilsidesat og fungerede ikke. 
Treenigheder Ikke god fokus på brug af hjelm på skadestedet. 
Treenigheder Ikke god information til nye folk omkring sikkerhed, når de mødte til 

en vagt.  
Treenigheder Ved start af briefing, kunne det være rart at få en overlevering af 

skadestedet med køreveje, ild, mad, toiletfaciliteter osv. 
Treenigheder Efter endt vagt var det ikke muligt at aftage tøj sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt, og man måtte selv fragte sit beskidte tøj hjem i egen bil. 
Flyvevåbnet Generelt var personel fra Flyvevåbnet (FLV) godt beskyttet i 

køretøjerne, og indsatsen med Crashtenderne var med til at den ”alm. 
brandmand” med manuel indsats i høj grad kunne holdes væk fra det 
”usunde” miljø. 

Flyvevåbnet Der manglede mulighed for personlig rensning/bad i forbindelse 
vagtskifte/hjemtransport. 

Beredskabsstyrelsen 
Center for Uddannelse 

Sikkerheden var i højsædet. Vi fik en god sikkerhedsinstruks samt 
rundvisning af lokaliteten gjorde, at vi fik et godt overblik af opgaven. 

Falck Min fornemmelse var, at der var styr på sikkerheden, og at der var en 
meget god ledelse på stedet. 

 

4.3.1 Læring omkring sikkerhed og arbejdsmiljø 

Tilbagemeldingerne viser et mere blandet billede af sikkerhed og arbejdsmiljø. Et forhold som 
formentlig kan tilskrives, at dette varierede fra vagt til vagt, og delvist hænger sammen med, hvor 
god en overlevering der skete på den pågældende vagt. 

Dog kan det konkluderes, at der burde have været indsat en person i vagtordning, som kun havde 
til opgave at fokusere på sikkerheden på skadestedet. Foruden brandkøretøjer var der indsat mange 
store entreprenørkøretøjer samtidig med, at der også var mandskab, der havde behov for at bevæge 
sig rundt i området. Der blev dog ikke registeret arbejdsskader eller ”nær-ved” indberetninger i 
løbet af indsatsen. Dette kan måske tilskrives etableringen af gangveje langs bygninger og langs 
slangeudlægninger samt at det indsatte personel generelt var opmærksom på egen sikkerhed. 

Den laveste vurdering omkring sikkerhed i websurvey er efter endt vagt, hvor brandfolk fra BSIK 
skulle tage egen dragt med hjem i en pose efter hver vagt. Dette er et klart læringspunkt til andre 
indsatser, at der altid skal sikres mulighed for bad og skift af mundering på skadestedet, således at 
brandfolkene kan tage rene fra hændelsen. Branddragter bør således ikke transporteres hjem af 
brandfolkene, medmindre de afgår i egne brandkøretøjer til stationen.  
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4.4. Logistiske forhold 

Når man ser på vurderingen af de logistiske forhold, er der flest tilbagemeldinger på kategorierne 
”godt” eller ”hverken eller”.  

Toiletforholdene bliver vurderet højest, mens håndtering af mundering bliver vurderet dårligst.  

Tabel 6 

Hvordan vil du vurdere 
følgende i forhold til logistik 
under indsatsen? 

Meget 
godt 

Godt Hverken 
eller 

Dårligt Meget 
dårligt 

Ved 
ikke 

Forplejningen (mad, vand, 
kaffe, kage mv.) 

16% 40% 24% 16% 2% 2% 

Afvikling af forplejning 10% 36% 32% 12% 6% 4% 
Planlægning af forplejning 

 
43% 57% 

   

Toiletforholdene 12% 54% 18% 14% 
 

2% 
Håndtering af mundering 

 
18% 18% 27% 23% 14% 

Transport til og fra 
skadestedet 

7% 27% 13% 13% 20% 20% 

Planlægning af transport til 
og fra skadestedet 

 
43% 28% 

  
29% 

Tilbagemeldingerne viser ligeledes, at der er mere blandede oplevelser af de logistiske forhold, da 
midterkategorien hverken eller bliver brugt forholdsvist hyppigt fra 18 % til 57 % af alle besvarelser 
fordelt på kategorierne.  

Ses der nærmere på bemærkninger fra websurvey og de åbne breve viser det, at der har været 
varierende oplevelser af de logistiske forhold alt efter, hvornår på indsatsen man var til stede. Dette 
hænger måske sammen med, at der undervejs blev valgt andre leverandører af forplejning, ligesom 
man også sidst i indsatsen indsatte eksterne frivillige til at afvikle forplejningen.  

Af bemærkninger fra websurvey og åbne breve fremgår det ligeledes at; 

• Der fra nogle var ros til forplejning og udvalget af mad.  Og at der fra andre ikke var 
tilfredshed med forplejningen og udvalget.  

• At der fra nogle var stor tilfredshed med muligheden for at sidde indendørs i lagerhallen i 
forbindelse med måltider. At andre ville have ønsket, at forplejningen foregik i mere rolige 
omgivelser. 

• At der generelt var stor tilfredshed med toiletforholdene.  
• At der var behov for mere styring omkring mængderne af mad, da eksempelvis tilgående og 

afgående vagthold flere gange spiste sammen.  
• At løsningen hvor frivillige fra BSIK transporterede egne brandfolk til og fra skadestedet ikke 

virkede optimalt, og at der var meget ventetid/ spildtid.  
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Tabel 7 

Hvem Bemærkning 
Kemisk Beredskab Kun ros angående forplejning. Der var hele tiden mulighed 

for forplejning, endda meget tidligt i forløbet. 
Beredskabsstyrelsen Sjælland Der var oprettet et forplejnings areal, som var inde døre, 

hvilket var virkelig godt, da man var væk både fra larmen 
men også lugten.  

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Der var rigtig gode toiletforhold på stedet og mulighed for 
at komme i læ/ly til pause, når vejret var slemt. Der var god 
og nærende forplejning, og fokus på vegetar, vegan, 
%svinekød, men vi var for dårlige til at sikre os, at der var 
mad til både tiltrædende og aftrædende, når vi byttede 
henover et spisetidspunkt, så vi var nogen gange nød til at 
køre ud og købe supplerende. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Forplejningsdelen kunne være bedre, da det kræver masser 
af energi at være indsat i døgndrift. Blev dog bedre i 
slutningen af indsatsen. Men mere fokus på dette fra start. 

Frivillig Midtjysk Brand & Redning Jeg havde en rigtig god oplevelse. Der var styr på 
kommunikationen, og vi vidste hvem vi skulle kontakte i 
tvivl om noget. Brandmændene blev bespist i hold, og vi 
blev orienteret i god tid om hvornår. Det virkede til, at der 
var lidt utilfredshed omkring forskellen i mængden af mad 
til frokost/aften. 

Frivillig Midtjysk Brand & Redning Det var godt med kølefaciliteter og plads til borde/stole, og 
generelt godt at kunne holde al mad+spisning indenfor og 
væk fra røg. Der blev sat stor pris på vores tilstedeværelse 
undervejs 

Østjyllands Politi Vedr. Logistiske forhold, var de velfungerende og der var 
både ophold i tørvejr til styrkerne og god forplejning. 

Ekstern indsatsleder I forhold til forplejningen, så har det set fra min side været 
udmærket. Der har været mulighed for sandwich, kage, 
vand om natten, og der var vist også kaffe til de, der drikker 
det. 

Ekstern indsatsleder Det var også positivt, at der var tænkt på et tilbud om 
overnatning for ”os som fremmed ISL” 

Egen indsatsleder Der skulle have været en strammere styring på logistikken 
omkring forplejning af mandskabet. Men det var svært at 
varetage dette også som ISL, da der var rigeligt med andre 
opgaver at varetage under indsatsen. 

Operationschef Var OC mens der skulle planlægges forplejning. Det var en 
stor opgave, ingen tvivl om det, men især i opstarten kunne 
man godt være i tvivl om det reelt blev som aftalt, og om 
indsat mandskab fik "rigeligt". Samlet set lykkes det 
umiddelbart fint. 
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Egen skadestedsleder Der var forvirring og ikke total styring af forplejning, og der 
opstod usikkerhed omkring mængden.  

Egen skadestedsleder Det var en svær logistik omkring indsatsbeklædning. Og det 
blev også forsøgt fulgt. 

Ekstern skadestedsleder Der var overhovedet ikke den mad/drikke, der var behov 
for. Dette gælder både mad og drikkevarer. Kom man ikke 
til en helt bestemt tid, var maden enten spist, eller bare 
kold. 

Ekstern skadestedsleder Det var fint lager/ produktion hallen blev brugt. Dog var 
maden meget god i starten. Der var blandet og masser af 
snacks. Det forsvandt lidt til sidst. Det var især når man 
havde aften / nat, hvor der ikke rigtig var noget mad, og det 
derfor var vigtigt man kunne få snacks. 

Treenigheder Mundering burde have været tilgængelig på skadestedet til 
udskiftning inden man kørte hjem.  

Treenigheder Det var en rodebutik med afhentning på stationerne. Man 
blev bedt om at stå klar i meget lang tid før afhentning, og 
der var ofte forsinkelser. Ruterne virkede ikke særligt godt 
planlagt. 

Treenigheder Mundering: Beskidte dragter i biler hjem på stationer. 
Omklædning på fabrikken kunne være en mulighed. 

 

4.4.1 Læring omkring logistik 

• Af tilbagemeldingerne fremgår det, at vi lærte undervejs i indsatsen. Således skulle vi fra 
start af have skaleret hele logistikområdet væsentligt højere op, og eksempelvis indsat 
frivillige til afvikling af forplejning fra start af. Dette ville ligeledes have givet en bedre føling 
med mængderne af mad, samt aflastet indsatsledere fra at forholde sig til dette.  

• Vi skulle fra starten have tænkt i én leverandør til levering af faciliteter til bad, omklædning 
og bespisning (teltløsning).  
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4.5. Samarbejde og ledelse 

Ses der på vurderingen af ledelsen af indsatsen bliver denne generelt vurderet højt. Højest vurderes 
håndtering af pressen, mens informationsniveau fra ledelsen om indsatsen og vagtplanlægning af 
holdledere og mandskab vurderes lavest.  

Tabel 8 

Hvordan vil du vurdere følgende i 
forhold til ledelsen af indsatsen? 

Meget 
godt 

Godt Hverke
n eller 

Dårligt Meget 
dårligt 

Ved 
ikke 

Det generelle informationsniveau 
fra ledelsen om indsatsen 

14% 52% 10% 
 

10% 14% 

Vagtplanlægning af holdledere og 
mandskab 

 
40% 33% 13% 7% 7% 

Håndtering af pressen 14% 86% 
    

Samarbejdet mellem 
Beredskabsdirektøren, 
operationschefer og 
indsatsledere 

21% 72% 7% 
   

Aktivering af krisestyringen 14% 15% 14% 
  

57% 
Krisestabsmøderne 29% 43% 7% 

  
21% 

Håndtering af fortsat drift 
samtidig med hændelsen 

14% 65% 14% 
  

7% 

I de første dage af indsatsen blev der fra kriseledelsen udsendt sms’er til alle ansatte i BSIK med 
information om indsatsen. I løbet af indsatsen overgik dette til, at kommunikation til brandfolk gik 
igennem stationskoordinatorerne for hver station. Dette gjorde, at mange ikke fik den generelle 
information om, hvilken strategi der fra ledelsen var valgt omkring indsatsen og praktiske forhold.  

Samarbejdet i krisestaben, eksempelvis 
håndtering af pressen samt 
krisestabsmøderne, bliver vurderet 
forholdsvist højt. Vi valgte af organisere 
krisestaben efter vores Plan for Fortsat Drift 
og rollebaseret krisestyring (§25 plan). 
Planen viste sig som et godt værktøj til at 
sikre, at alle dele af indsatsen blev vurderet 
i kriseledelsen. Som eksempel blev 
håndteringen af pressen koordineret via 
krisestaben, hvilket gjorde, at man kunne 
møde pressen med åbenhed, fordi alle forhold var koordineret. Dette gav ligeledes mulighed for at 
berette mere detaljeret om indsatsen. I sidste ende var dette med til at sikre, at borgere og pressen 

Billede 22 - Døgn 7, kl. 14 
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hørte om indsatsen og de slukningsmæssige udfordringer, der var forbundet med indsatsen. Det var 
via medierne, at ejer af den store nedbryder hørte om indsatsen og tilbød sin hjælp.  

Generelt vurderes samarbejdet med eksterne aktører også meget højt med samlet set 86 % 
vurdering som meget godt eller godt.  

Figur 2 

 

Af bemærkninger fra websurvey og åbne breve fremgår det ligeledes at; 

• Der fra alle eksterne parter er stor tilfredshed med deres inddragelse.  
• At der var et rigtig godt samarbejde i den operative ledelse af indsatsen med alle eksterne 

parter.  
• At anvendelse af C3 som platform for dokumentation for indsatsleder brand fungerede godt, 

også for eksterne indsatsledere.  
• At information til egne brandfolk skal være et konstant fokuspunkt i kriseledelsen.  

Tabel 9 

Hvem Bemærkning 
Kemisk Beredskab Kemisk Beredskab blev inddraget meget tidligt i forløbet, 

og vi har stor ros til samarbejdet med ISL Politi og Brand.  
Beredskabsstyrelsen Midtjylland Min opfattelse var at på trods af indsatsens størrelse, så 

kørte det upåklageligt. 
Beredskabsstyrelsen Midtjylland Rigtigt godt samarbejde, og ekstremt højt 

informationsniveau, møde hver time.  
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Beredskabsstyrelsen Midtjylland Rigtigt godt samarbejde med en løbende orientering af 
hinanden undervejs. Mange beslutninger blev taget efter 
en drøftelse af løsningsmodeller mellem eksempelvis BRS 
og BSIK. Værdien af det personlige kendskab på 
ledelsesniveauet skal ikke underkendes. 

Ekstern skadestedsleder Fantastisk indsatsledelse. Som skadestedsleder, fik man 
god mulighed for at arbejde færdigt med sine opgaver, og 
det gav den rigtige fleksibilitet, som kunne udnyttes, når 
der skulle laves om i slangevej, pumpe-opstillinger, 
vandforsyning m.m.  

Østjyllands Politi Indsatsen fungerede godt. Alle relevante ”her og nu” 
beslutninger blev truffet og ført ud i livet, ligesom der 
hurtigt kom godt flow i bla. målinger på røgen og 
affotografering af røgens udbredelse vha. 
beredskabsstyrelsen.  

Østjyllands Politi Min egen refleksion efterfølgende har været, om man 
skulle have sat en ekstra indsatsleder brand ind lidt 
tidligere for at give lidt luft.  

Østjyllands Politi Samarbejdet og informationsniveauet mellem ledelsen og 
indsatsen fungerede fint. Der var ud fra mit synspunkt en 
god informationsudveksling begge veje og det var mit 
indtryk, at alt ny information blev meldt frem og tilbage så 
hurtigt det kunne lade sig gøre. 

Egen indsatsleder Rigtig godt, at vi kan bruge hinandens kapaciteter. Bestille 
vandkanoner i ØJB og opmagasinere skumvæske på ØJB 
Havnestation. Så har vi et stærkt beredskab, når vi bruger 
hinanden. 

Egen indsatsleder Set bagud, så burde vi nok have opgraderet staben i 
indsatsledelsen. Dvs. have indsat en logfører og en 
radioordonnans på KST til at assistere ISL. Det havde frigjort 
mere tid til det taktiske og samarbejdet med 
Skadestedslederne. 

Egen indsatsleder Tager helt sikkert presset noget af ISL på skadestedet, at 
OC/VC kan varetage mange af rekvisitionerne og logistik 
forespørgslerne. 

Ekstern indsatsleder Jeg synes det var en fin beskrivelse og anmodning der kom 
fra Beredskabsdirektøren den 28. oktober 2021 klokken 
23.45 til Netværk Ledelse i Danske Beredskaber. Der 
fremgik her en række faktuelle oplysninger om situationen, 
ønsker til den fremtidige opgaveløsninger og lidt om, 
hvordan BSIK ønskede opgaven udført. 

Ekstern indsatsleder Det, at der var valgt en fælles digital platform og 
”beskrivelse af krav” til dokumentation af vagten, opgaver, 
dispositioner mm. er ganske fantastisk, så der dels netop er 
dokumentation for en række forhold, men også så det ikke 
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er blevet ”spredt” i forskellige mails, worddokumenter, 
excelark mm.  

Flyvevåbnet Der var et fantastisk godt samarbejde med alle eksterne 
civile og selvfølgelig medarbejderne fra Kronospan – de gik 
virkelig på opgaven og var meget løsningsorienterede. 
Specielt den lokale traktorslamsuger som havde ”styr” på 
kloaksystemet, var til meget stor hjælp. 

Flyvevåbnet Der oplevedes ok lydhørhed ift. taktisk/praktisk sparring og 
indmeldinger til Indsatsledelsen via den tildelte 
Skadestedsleder. Det optimale for alle ville klart have 
været, at FLV havde stillet med en ekstra mand (ISL-FLY) 
som kunne havde deltaget med ”ekspertviden” ved div. 
indsatstaktiske møder på skadestedet/KST. 

Flyvevåbnet Vi oplevede en stor udskiftning af skadestedsledere, som 
ikke var helt enige om, hvad vores opgave var. Dette 
afstedkom en vis frustration. 

Flyvevåbnet Forud for indsættelsen af de enkelte hold fra Flyvevåbnet 
kunne man i KST få en god og fyldestgørende briefing i 
forhold til den øjeblikkelige situation. 

Flyvevåbnet Kommunikationen virkede god og effektiv. Radio-
netskitsen var overskuelig og vi oplevede at det var nemt 
for den enkelte crashtender at komme i forbindelse med 
indsatslederen og KST. 

Flyvevåbnet Den overordnede konklusion, set med Fighter Wing 
Skrydstrups øjne er, at indsatsen har været godt styret og 
koordineret. 

Treenigheder Der burde vælges én formidlingsansvarlig, så alle stationer 
og brandmand får de samme oplysninger, og undgå 
mellemled. 

Treenigheder Ved den første indsats var der god information. Herefter 
ebbede det en del ud. 

Treenigheder Styrelsen var dygtige, imødekommende og professionelle. 
Det var en god oplevelse at arbejde sammen med dem. 

Frivillig Midtjysk Brand & Redning Sammenarbejdet på tværs af regionerne er vigtig for 
brandfolkene, men også for os som frivillige, for det giver 
os mulighed for at lære af hinanden.  Derfor var turen til 
Pindstrup de to dage heller ikke noget der skulle tænkes ret 
længe over.  
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4.5.1. Læring omkring ledelse og samarbejde 

Et vigtigt læringspunkt fremadrettet er at 
sikre, at man ikke går ned i informationsniveau 
til egne brandfolk under indsatsen. Således 
kunne der eksempelvis dagligt være udsendt 
en informationsmail eller sms om, hvor man 
var i indsatsen. At egne brandfolk midtvejs i 
indsatsen primært kunne læse om indsatsen i 
pressen var ikke hensigtsmæssigt. Der bør 
derfor sikres mere direkte information 
løbende.  

Dog er valg af åben strategi omkring håndtering 
af pressen en vigtig læring fremadrettet. Dette var med til, at der kom eksterne entreprenører med 
ind senere i indsatsen, som bød ind med materiel, fordi de hørte om indsatsen og den tidskrævende 
slukningsproces i pressen. At der åbent blev talt om, hvordan vi greb indsatsen an gjorde også, at 
de eksterne entreprenører kunne se, hvad de kunne bidrage med.  

Læring fremadrettet er derudover, at det skal 
vurderes, hvorvidt der er behov for ekstra 
indsatsledelse. Der blev hurtigt indsat de 
nødvendige skadestedsledere, men behov for 
yderligere indsatsledelse på samme vagt blev ikke 
vurderet. Der var mange opgaver som indsatsleder, 
og nogle af opgaverne kunne med fordel have været 
delt på to indsatsledere, f.eks. nogle af de 
administrative opgaver på vagten.  

Derudover er konklusionen generelt, at der har 
været et yderst velfungerende samarbejde på tværs 
af alle involverede. Og at der har været en stor 
gensidig respekt om, at alle bidrager med forskellige kompetencer i indsatsen.  

4.6. Yderligere input 

Nedenfor fremgår de yderligere bemærkninger, som der er indgivet i websurvey og åbne breve, som 
ikke indgår i ovenstående kategorier.  

  

Billede 24 - Døgn 2, kl. 19 

Billede 23 - Døgn 7, kl. 14 
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Tabel 10 

Hvem Bemærkning 
Østjyllands Politi Det ville have været et godt redskab, hvis både brand og 

politi kunne benytte beredskabs GIS kortet, så begge 
myndigheder hele tiden var 100 procent opdaterede på 
udvikling og nøjagtig placering af styrker mv. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Problemer med genanvendelse af vand. Vores pumper er 
ikke egnet til dette, uden man er meget opmærksom på 
surhedsgraden af vandet, samt mulighed for rensning. 
Dette er vigtig læring til næste storbrand, hvor 
vandforsyning er knap. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Overvej, om der skal stilles direkte sovekabiner eller senge 
op til mandskab på stedet, når der er mulighed for varmt og 
tørt ophold. 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Mulighed for ’sponsor’ termiske kameraer? Eller andet grej 
fx særligt konstrueret tågespyd? Denne hændelse ville have 
været oplagt at se, hvad man kunne byde ind med 
kommercielt – særligt, hvis den var trukket ud i 3-4 uger 
mere. Mange leverandører ville nok have været med på at 
få teste og endda udvikle noget til en sådan indsats. 

Falck Vi stillede vores lånestige til rådighed, den blev brugt rigtig 
flittig. Vi fornemmer den gjorde en forskel derude. Det vi 
lærte af det var, at en anden gang skal vi være mere 
opmærksom på støv omkring motor og kølesystem, på et 
køretøj, der stå mange dage i meget støv. 

Flyvevåbnet Alt i alt en fagligt spændende opgave hvor også ATW 
crashtendere prøvede en ny opgave. Fantastisk at deltage i 
det stærke nationale Beredskab. Tak for kampen. 

Flyvevåbnet Alle tre ATW crashtendere fik mange ”tæsk” – bl.a. havde 
alle dæk ca. 20-30 søm/skruer pr. hjul - flere tabte luft. Pt. 
er min. 8 dæk udskiftet. Derudover havde ATW også to 
siderude som ”flækkede” (fik revne) pga. varmepåvirkning. 

Egen skadestedsleder Uden at være skarp på arbejdsdelegeringen til OC er det 
min vurdering, at læren må være, at det operationscentret, 
som koordinerer al logistik (naturligvis underlagt 
krisestaben). 

Egen skadestedsleder I en situation som denne, bør der indkaldes en ekstra 
resurse til OC, med prioriteret fokus på fortsat drift af det 
aktuelle skadested, uden om alt andet. 
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4.7. Sammenfatning af læringspunkter 

Indsatsen: 

• Vandforsyning: Sikring af tilstrækkelig vandforsyning, især med stort brug fra crashtendere, 
bør således være et fokuspunkt tidligere i indsatsen. Som det læses ud af kommentarerne, 
så var genbrug af vand hårdt for dele af udstyret. Dog var det en vigtig læring ved indsatsen, 
at det trods materiel skade var muligt at genbruge vandet, og dermed tage et større hensyn 
til miljøet.  

• Analyser af mål med indsatsen: Det var en vigtig læring, at der blev udarbejdet forskellige 
scenarier og planer løbende i indsatsen således, at der kunne tages en konkret vurdering af, 
hvilken type af indsats der skulle iværksættes. Dette var i høj grad med til at styrke, at der 
kunne udformes et mål med indsatsen. Ligeledes var vi pressede til at finde en løsning, da 
røgen ned over byen og driftstabet på fabrikken pressede os til at finde en løsning. Her var 
samarbejdet med fabrikken altafgørende for, at det var muligt at iværksætte de forskellige 
løsninger.  

Overlevering: 

• Overlevering til mandskab: Vigtigt med blik for overlevering til alt mandskab på en 
hændelse.  

• Forskudte vagter: En læring fremadrettet kan være at overveje forskudt vagtskifte således, 
at holdledere og skadestedsledere ikke har vagtskifte samtidig. Således kan skadestedsleder 
modtage overlevering, og dermed give denne videre ved vagtskifte af holdledere. Derudover 
ville en tavle til overlevering til skadestedsledere og holdledere have styrket, at 
overleveringen fandt sted og blev mere ensartet.  

Sikkerhed og arbejdsmiljø:  

• Sikkerhedsofficer: Der burde have været indsat en person i vagtordning, som kun havde til 
opgave at fokusere på sikkerheden på skadestedet.  

• Mundering: Der skal altid sikres mulighed for bad og skift af mundering på skadestedet, 
således at brandfolkene kan tage rene fra hændelsen. Branddragter bør således ikke 
transporteres hjem af brandfolkene, med mindre de afgår i eget køretøj til stationen. Dog er 
det nødvendigt at være opmærksom på mængden af branddragter, som er tilgængelige. 
Således skal der enten fremskaffes ekstra dragter, eller overvejes hvorvidt skift af mundering 
på skadestedet vil give et for stort forbrug af dragter. Her kan der med fordel indgås aftaler 
med andre beredskaber om lån og vask af dragter ved ekstraordinære hændelser.  
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Logistik: 

• Tænk stort: Vi lærte undervejs i indsatsen. Således skulle vi fra start af have skaleret hele 
logistikområdet væsentligt højere op, og eksempelvis indsat frivillige til afvikling af 
forplejning fra start af. Dette ville ligeledes have givet en bedre føling med mængderne af 
mad, samt aflastet indsatsledere fra at forholde sig til dette. Vi skulle fra starten have tænkt 
i én leverandør til levering af faciliteter til bad, omklædning og bespisning (teltløsning). Dog 
må det fremhæves, at de grundlæggende behov for indsatsen, så som vandforsyning og 
brændstof aldrig blev udfordret. Således fungerede de forsyninger som skulle sikre, at 
indsatsen kunne fortsætte. Var disse forsyninger blevet udfordret, kunne det have bragt 
selve fabrikken i større risiko.  

• Ansvarlig i KST: Ligeledes kunne der 
med fordel være udpeget en logistik 
ansvarlig som opholdt sig i KST, for at 
sikre koordinering med både 
indsatsledelsen og krisestaben. Dog 
har nedsættelse af krisestaben været 
en klar fordel, da denne håndterede 
mange af de behov, som opstod 
undervejs.  

• Samlet placering: Øvrige centrale 
funktioner kan med fordel placeres i 
operationscenteret sammen med 
vagtcentral og operationschefen, for at sikre bedre koordinering.  

Samarbejde og ledelse: 

• Informationsniveau: Et vigtigt læringspunkt fremadrettet er at sikre, at man ikke går ned i 
informationsniveau til egne brandfolk under indsatsen. Således kunne der eksempelvis 
dagligt være udsendt en informationsmail eller sms om, hvor man var i indsatsen til alle 
ansatte i organisationen. At egne medarbejdere, herunder brandfolk midtvejs i indsatsen 
primært kunne læse om indsatsen i pressen var ikke hensigtsmæssigt. Der bør derfor sikres 
mere direkte information løbende.  

• Åben strategi: Dog er valg af åben strategi omkring håndtering af pressen en vigtig læring 
fremadrettet. Dette var med til, at der kom eksterne entreprenører med ind senere i 
indsatsen, som bød ind med materiel, som de hørte om indsatsen i pressen. At der åbent 
blev talt om, hvordan vi greb indsatsen an, gjorde også, at de eksterne entreprenører kunne 
se, hvad de kunne bidrage med.  

• Ekstra indsatsledelse: Læring fremadrettet er derudover at det skal vurderes, hvorvidt der 
er behov for en ekstra indsatsleder. Der blev hurtigt indsat de nødvendige skadestedsledere, 
men behov for yderligere indsatsledelse blev ikke vurderet. Krisestaben udgjorde i en vis 

Billede 25 - Døgn 7, kl. 14 
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grad yderligere stabsstøtte til indsatsledelsen. Men en læring er, at der derudover kan være 
behov for yderligere stabsstøtte på skadestedet. Derudover var der ikke tænkt afløsning til 
de faste medlemmer i krisestaben, som var gennemgående medlemmer i hele indsatsen.  

• Samarbejde på tværs: Derudover er konklusionen generelt, at der har været et yderst 
velfungerende samarbejde på tværs af alle involverede. Og at der har været en stor gensidig 
respekt om, at alle bidrager med forskellige kompetencer i indsatsen.  

 

Yderligere læringspunkter: 

• Hjælp fra øvrige beredskaber: Et vigtigt læringspunkt for indsatsen er, at det lykkedes at 
vagtplanlægge eksterne indsatsledere og skadestedsledere fra andre beredskaber for en 
periode på 14 dage. Det var af enorm vigtighed, at der var støtte at hente hos de øvrige 
beredskaber, når indsatsen blev så langvarig. Dog burde vagtplanlægning fra andre 
beredskaber være igangsat tidligere end den blev, da vores eget personale blev presset hårdt 
indtil øvrige trådte til.  

• Det daglige beredskab: På samme vis blev vores daglige beredskab presset af, at vi 24/7 
havde 1+5 af egne styrker til stede på skadestedet. Dette kunne måske være nedjusteret til 
færre personer, som hændelsen gik over i driftsfasen.   
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5. Det videre arbejde 

Overordnet set er konklusionen på evalueringen, at der er tale om en vellykket indsats. Der var flere 
forhold som lykkedes, bl.a. at begrænse brandspredning til selve fabrikken, at få fabrikken relativt 
hurtigt tilbage i drift igen, samt et vellykket samarbejde på tværs af aktører. En altafgørende faktor 
i indsatsen har været samarbejdet med virksomheden fra det første døgn. Samarbejdet og viljen til 
sammen at finde løsninger har været af stor betydning for, at indsatsen lykkedes. 

Det videre arbejde med læring fra hændelsen har været et samarbejde med Østjyllands Brandvæsen 
om at udforme et koncept for håndtering af større hændelser. Der er således arbejdet med et 
koncept for, hvilke funktioner der er behov for at aktivere i tilfælde af større eller langvarige 
hændelser, således at disse funktioner tilkaldes langt tidligere.  

Fremadrettet vil det ligeledes være relevant, at man i samarbejde med øvrige kommunale 
beredskaber arbejder med, hvordan man bedst udsender og håndterer henvendelser om assistance 
til indsatsledelse på tværs af landet ved større og langvarige hændelser. Aftaler på dette område 
kan med fordel være på plads på forhånd, således alle kan agere hurtigt.  

  

Billede 26 - Døgn 7, kl. 14 Billede 27 - Døgn 7, kl. 14 
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6. Bilag 

6.1 Bilag 1 Skadestedets opbygning og virksomhedens indretning 

(Billedmateriale fra Google Earth) 
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Rød markering: ca. udstrækning af det brændende oplag 
Rød, stiplet markering: Tagbrand, der opstod i det første døgn 
Blå pile: De dominerende vindretninger på skadestedet under indsatsen 
Orange, stiplet markering: Skadested 1, tildelt Skadestedsleder 1 
Gul, stiplet markering: Skadested 2, tildelt Skadestedsleder 2 
 

Gule tal, 1-6: KST placering i kronologisk rækkefølge 

 

A: Oplag af producerede spånplader til videre bearbejdning 

B: Opskæring og færdigvarelager 

C: Oplag af træstøv fra produktion 

D: Oplagsplads, der blev indrettet til slukningsområde 

E: Jordstykke, hvor der blev etableret miler til opbevaring af det slukkede materiale fra oplaget 

F: Virksomhedens rensningsanlæg 

G: Kværn, hvor virksomheden neddeler råmateriale til produktionen 

H: Silo til opbevaring af neddelt råmateriale, inden det tørres og sendes videre i produktionen 

I: Tørrings og behandlingsanlæg for det neddelte råmateriale 

J: Andre oplag af råmaterialer (træ) på virksomhedens område 
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6.2 Bilag 2 Kort over vandforsyning til skadestedet 

 

(Billedmateriale fra Google Earth) 

Den blå streg viser den første forsyning, der blev udlagt fra to lokale søer. Den mindre sø blev brugt 
som buffer for pumpningen. Der blev pumpet fra (1) med dykpumper til den mindre sø og fra (2) 
blev der pumpet videre med bæresprøjter til skadestedet, via en høj overføring over vejen. Der blev 
etableret overkørsler/slangebroer på skadestedet med flis, der blev pakket omkring slangerne og 
løbende vedligeholdt af virksomhedens personale.  

Den grønne streg viser den endelige vandforsyning, hvor vandet opsamlet i virksomhedens 
rensningsanlæg blev genanvendt på skadestedet. Den røde markering viser hvor der blev etableret 
en permanent, høj røroverføring til 4 A-strenge, for at skabe plads til kørsel under den endelige 
slukningsproces.   
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6.3 Bilag 3 Tidslinje, Overordnede beslutninger og logførte møder 

Rød: Alarmeringen 
Orange: Udviklingen af branden, opbygning af skadessted 
Gul: Driftsfasen og planlægning 
Grøn: Slukningsfasen 
Mørkegrøn: Afslutningen 

Dato Tidspunkt Begivenhed Styrker Noter 

26-10-2021 08:04 Oprindelig alarm 
ISL ØST, HO-M1, 
HO-V1 

Bygn.brand-industribygning, ild 
produktoplag, genbrugstræ.  
Ingen fare for mennesker. Kan 
brede sig til andet oplag. 

26-10-2021 08:04 Assistance fra Lift GR-S1 
ISL anmoder om at få GR-S1 med 
på udkaldet 

26-10-2021 08:28 Afmelding GR-S1 GR-S1 afmeldes 

26-10-2021 10:52 Ass. SKL ISL 4 
ISL rekvireres i reservekøretøj som 
SKL 

26-10-2021 11:10 Ass. BRS 
ASP, TKV mv. 
2+10 

Assistance fra BRS Herning 

26-10-2021 11:30 Ass. NBR   
Nordjyllands beredskab rekvireret 
med spyd til slukningsforsøg 

26-10-2021 11:50 Miljøvagt informeret Miljøvagt 
Syddjurs kommunes miljøvagt 
informeret om branden 

26-10-2021 11:53 Ass. NBR   
Nordjyllands beredskab ankommet 
med spyd til slukningsforsøg 

26-10-2021 13:02 Ankomst, BRS   
Enheder fra BRS Herning 
ankommer 

26-10-2021 13:14 Opblusning af brand   
Kraftig opblusning af branden på 
den østlige side 

26-10-2021 13:41 Assistance fra Lift GR-S1 
ISL anmoder om assistance fra 
lift/stige (GR-S1) 

26-10-2021 14:00 Ass. Tankvogn KO-V1 Assistance til skadested 
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26-10-2021 14:00 Ass. Autosprøjte KO-M1 
Stand by på brandstation, St. 
Kolind 

26-10-2021 14:06 Ass. Tankvogn RA-V2 Assistance til skadested 

26-10-2021 14:07 Ass. Tankvogn AL-V1 Assistance til skadested 

26-10-2021 14:30 Ass. Buffertank 
GR-C1 + 
buffertank 

Assistance til skadested 

26-10-2021 14:58 Ass. Tankvogn RØ-V1 Assistance til skadested 

26-10-2021 15:14 Ass. Autosprøjte RØ-M1 Assistance til skadested 

26-10-2021 15:16 Ass. ASP+TKV KN-M1, KN-V1 Assistance til skadested 

26-10-2021 15:30 Krisestab Krisestab, BSIK Første møde i krisestaben 

26-10-2021 15:35 Ass. ASP+TKV EB-M1, EB-V1 
Stand by på brandstation, St. 
Kolind 

26-10-2021 16:15 Ass. Stige RA-S1 Assistance til skadested 

26-10-2021 16:47 Ass. Autosprøjte FJ-M1 
Stand by på brandstation, St. 
Kolind 

26-10-2021 16:51 Information BSIK 
Information til alle ansatte i BSIK 
om brand via sms 

26-10-2021 17:00 Afløsning ISL   ISL og SKL afløses 

26-10-2021 19:00 Krisestab Krisestab, BSIK Andet møde i krisestaben 

26-10-2021 20:33 Udvikling af brand   

Brandspredning ved 
flyveild/gløder til tag over 
lager/produktionshal med 60 tons 
lim og 25 tons olieemulsion. Stige 
rekvireret fra Østjyllands BV. 

26-10-2021 21:22 Ass. Stige CI-S1 Assistance fra CI-S1, ØJB 

26-10-2021 22:07 
Ass. Crashtendere og 
skum 

  
To Crashtendere fra Aarhus 
Lufthavn, samt skumvæske fra BRS 
rekvireret til skadested 
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26-10-2021 22:20 Ass. Tankvogn EB-V1 Assistance til skadested 

26-10-2021 22:20 Ass. Autosprøjte EB-M1  Assistance til skadested 

26-10-2021 22:23 Ass. Tankvogn RA-V1 Assistance til skadested 

26-10-2021 23:00 Krisestab Krisestab, BSIK Tredje møde i krisestaben 

27-10-2021 00:00 
Logistik BSIK 

Slanger og luftflasker kørt til 
skadestedet 

27-10-2021 01:00 Ass. Crashtendere   Forsvaret 
Afløsning af crashtendere fra AAR 
rekvireret hos forsvaret.  

27-10-2021 01:05 Frigivelse af køretøjer CI-S1 CI-S1, ØJB frigivet 

27-10-2021 02:07 Frigivelse af køretøjer KN-M1, KN-V1   

27-10-2021 02:10 Frigivelse af køretøjer GR-S1   

27-10-2021 02:21 Frigivelse af køretøjer RØ-M1, RØ-V1   

27-10-2021 
02:34 

Ass. Crashtendere Forsvaret 
Crashtender fra Aalborg 
ankommet 

27-10-2021 02:42 Frigivelse af køretøjer KO-V1 Crashtender fra Karup ankommet 

27-10-2021 03:12 Frigivelse af køretøjer EB-V1   

27-10-2021 03:12 Frigivelse af køretøjer AL-V1   

27-10-2021 
04:19 

Ass. BRS Slangegruppe 
Ekstra slangegruppe til 
vandforsyning rekvireret ved BRS 
Næstved 

27-10-2021 
04:25 

Ass. Kemisk beredskab 
Kemisk 
beredskab 

Assistance fra 
Kemikalieberedskabsvagten bestilt 
hos BRS.  

27-10-2021 05:27 
Logistik BSIK 

OK bestilt med brændstof til 
crashtendere 

27-10-2021 
07:01 

Information BSIK 
SMS til alle ansatte i BSIK om status 
på branden.  

27-10-2021 08:30 Skadestedsledelse KST ISL PO mødt 
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27-10-2021 09:00 Skadestedsledelse KST Måling i Pindstrup by på røggas 

27-10-2021 09:20 Kommunikation ISL/OC ISL afgiver statusmelding til OC 

27-10-2021 11:00 

Skadestedsledelse ISL 

Der indføres begrænsning på 
vandforbrug for at sikre 
afbrænding af materialet og en høj 
temperatur 

27-10-2021 11:44 
Kriseledelse BSIK 

Syddjurs kommunes kriseledelse 
aktiveres 

27-10-2021 12:00 
Skadestedsledelse ISL 

Plan for udskiftning af mandskab til 
slukning med stationære 
vandkanoner 

27-10-2021 12:38 Kriseledelse BSIK LBS aktiveres 

27-10-2021 13:00 
Skadestedsledelse ISL 

Der rekvireres skumvæske fra 
NOBR 

27-10-2021 13:10 
Kriseledelse LBS 

Østjyllands politi anmoder om 
Syddjurs kommunes 
repræsentation i LBS 

27-10-2021 13:18 Kriseledelse LBS LBS møde afholdes 

27-10-2021 13:21 Kriseledelse Krisestab, BSIK 4. møde i krisestaben 

27-10-2021 13:42 
Kriseledelse LBS 

Joint Operation Center anmoder 
om officiel rekvirering af 
crashtendere 

27-10-2021 13:47 Krisestab Krisestab, BSIK Ressourceoverblik 

27-10-2021 14:00 
Skadestedsledelse ISL 

Skumvæske og vandkanoner fra 
BSIK ankommer 

27-10-2021 14:02 
Kriseledelse LBS 

Styrelsen for patientsikkerhed 
ankommet  

27-10-2021 14:26 
Kriseledelse Krisestab, BSIK 

Specialist vurdering fra 
brandefterforsker omkring 
slukning.  
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27-10-2021 14:52 
Kriseledelse Krisestab, BSIK 

BRS har fremsendt udkast til 
pressemeddelelse om deres 
involvering 

27-10-2021 15:00 
Skadestedsledelse KST 

Drone til opmåling af bunken 
rekvireret fra BRS 

27-10-2021 15:06 Kriseledelse LBS LBS møde 3  

27-10-2021 15:11 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 5 

27-10-2021 15:30 
Skadestedsledelse KST 

Christian Ramm fra HBR 
ankommer som konsulent omkring 
beregning af slukningsforsøg 

27-10-2021 15:42 
Kriseledelse LBS 

Der måles på røgen tre gange i 
døgnet af hazmat for Styrelsen for 
patientsikkerhed.  

27-10-2021 16:07 Krisestab Krisestab, BSIK Kommunikations og presseoverblik 

27-10-2021 16:29 
Kriseledelse LBS 

LBS beslutter at måle på røgen hver 
4. time 

27-10-2021 17:30 
Kriseledelse 

Syddjurs 
kommune 

Ledelsesmøde i Syddjurs 
kommune. 

27-10-2021 17:38 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 6 

27-10-2021 21:28 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 7 

27-10-2021 22:10 Logistik BSIK Forplejning (snacks) til skadestedet 

27-10-2021 22:39 Logistik BSIK/Falck Bestilling af morgenmad til 35 pers.  

28-10-2021 00:49 ISL afløsning BSIK Vagtskifte ISL 

28-10-2021 00:55 
Skadestedsledelse ISL 

Entreprenør ønsker afklaring 
omkring materiale fra området der 
ryddes til slukning.  

28-10-2021 01:30 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 1 

28-10-2021 02:45 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 2 
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28-10-2021 04:00 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 3 

28-10-2021 05:30 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 4 

28-10-2021 06:45 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 5 

28-10-2021 06:45 
Skadestedsledelse KST 

Besøg af Østrigsk chef/konsulent 
og gennemgang af plan 

28-10-2021 01:26 
Logistik BSIK 

Frivillige returnerer fra 
skadestedet efter at have leveret 
forplejning 

28-10-2021 07:45 
Kommunikation Krisestab, BSIK 

Beredskabskommission orienteret 
om hændelsen 

28-10-2021 08:09 Skadestedsledelse ISL Vagtskifte ISL 

28-10-2021 09:07 

Skadestedsledelse KST 

Konsulent/brandekspert 
ankommer for at lave en vurdering 
på branden og beregne en 
udbrændingstid 

28-10-2021 09:28 
Skadestedsledelse KST 

Konsulent/repræsentant for 
koncernen møder på skadestedet 

28-10-2021 10:42 
Skadestedsledelse KST 

KST flyttes. KST modul rekvireres 
hos BRS 

28-10-2021 11:24 
Kommunikation Krisestab, BSIK 

SMS til alle ansatte i BSIK om status 
på branden.  

28-10-2021 12:20 
Ass. Crashtendere Krisestab, BSIK 

Forespørgsel om fortsat brug af 
crashtendere til JRCC via LBS 

28-10-2021 12:42 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 8 

28-10-2021 16:00 
Skadestedsledelse ISL 

Status på skadestedet inden 
vagtskifte 

28-10-2021 17:40 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 9 

28-10-2021 17:52 
Krisestab Krisestab, BSIK 

Opdateret kommunikations og 
presseoverblik 
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29-10-2021 10:45 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 10 

29-10-2021 10:47 
Krisestab Krisestab, BSIK 

Anmodning om brug af kantine på 
Kronospan 

  12:30 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

29-10-2021 11:01 
Kriseledelse LBS 

Styrelsen for patientsikkerhed 
anmoder om oplysninger på det 
brændende materiale 

29-10-2021 16:00 Skadestedsledelse ISL Logføring for ISL i C3 starter op 

29-10-2021 16:00 Skadestedsledelse ISL ISL vagtskifte 

29-10-2021 16:30 
Skadestedsledelse ISL 

Møde med Kronospan, inkl. 
konsulent fra hovedkoncernen 

29-10-2021 18:00 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

29-10-2021 18:18 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 11 

29-10-2021 19:35 
Skadestedsledelse KST 

Etablering af miler til oplag af 
slukket materiale. 4 klar dagen 
efter 

29-10-2021 19:53 
Skadestedsledelse KST 

Møde med Kronospan omkring 
påbegyndelse af slukning 

29-10-2021 19:55 
Skadestedsledelse KST 

Status på vandstand i 
rensningsanlæg 

29-10-2021 20:15 
Skadestedsledelse KST 

Drone spotter to nye punktbrande 
i andre bunker 

29-10-2021 21:04 Skadestedsledelse Indsats Slukning af materiale påbegyndt 

29-10-2021 21:31 
Skadestedsledelse KST 

Status på vandstand i 
rensningsanlæg 

29-10-2021 21:42 
Kriseledelse LBS 

Beredskabsmeddelelse udsendt af 
politiet 

29-10-2021 23:47 
Skadestedsledelse ISL 

Det først udgravede materiale er 
slukket og køres i oplag 



 

53 
 

30-10-2021 10:45 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 12 

30-10-2021 10:46 
Miljø  ISL 

Kronospan har lavet aftale med 
Syddjurs spildevand omkring det 
opsamlede spildevand 

30-10-2021 15:42 OC OC Logføring af OC 

30-10-2021 16:00 Skadestedsledelse ISL Vagtskifte ISL 

30-10-2021 16:59 
OC OC 

Yderligere fire dykpumper 
rekvireret af BRS (til reserve) 

30-10-2021 17:05 
Indretning af skadested Indsats 

Høj overføring af rør til 
vandforsyning etableret og tages i 
brug 

30-10-2021 17:10 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 1 

30-10-2021 17:25 
Skadestedsledelse KST 

Aftale med VAM omkring tankning 
af køretøjer 

30-10-2021 17:30 
Skadestedsledelse KST 

Henvendelse fra virksomhed med 
kværn til at assistere med 
slukningen 

30-10-2021 18:20 
Skadestedsledelse KST 

Virksomhed med kværn 
overdraget til/sat i kontakt med 
Kronospan 

30-10-2021 18:28 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 13 

30-10-2021 18:45 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 2 

30-10-2021 19:00 
Skadestedsledelse KST 

Nyt kortmateriale fra droner 
modtaget 

30-10-2021 19:45 

Skadestedsledelse ISL 

Udfordringer med overholdelse af 
retningslinjer for slukning af 
materialet. Slukningsbunker for 
høje 

30-10-2021 20:45 Skadestedsledelse KST Taktiske møde nr. 3 
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30-10-2021 21:09 

Skadestedsledelse KST 

Udfordringer med rensningsanlæg 
pga. slamsugere, der suger 
slukningsvand op på området og 
tilfører for meget slam til 
rensningsanlæg. Specialskovle til 
gravemaskiner bestilt til rensning. 

30-10-2021 22:40 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 4 

31-10-2021 00:00 Skadestedsledelse ISL Vagtskifte ISL 

31-10-2021 01:02 
Drift ISL 

Alle pumper lukkes ned for at rense 
slukningsplads og afløb 

31-10-2021 01:04 
Drift ISL 

Udfordringer med vandforsyning 
til grønne hydranter på området 
(forsynes af rensningsanlæg) 

31-10-2021 01:32 

Drift BRS 

Der etableres pumpning i F-slanger 
til skadestedet fra 
rensningsanlægget i stedet for at 
benytte grønne hydranter 

31-10-2021 01:36 
Drift ISL 

Udfordringer med overfladevand 
fra flispladsen 

31-10-2021 02:34 Skadestedsledelse ISL Røgudvikling fra flisbunke i hal 26 

31-10-2021 02:42 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 5 

31-10-2021 04:50 Drift BRS Opstart af pumper 

31-10-2021 06:53 Drift ISL Opstart af produktion 

31-10-2021 08:00 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

31-10-2021 09:50 
Skadestedsledelse KST 

Kronospan har bestilt 
knuser/kværn fra henvender d. 
30/10 

31-10-2021 10:00 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

31-10-2021 10:14 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 14 
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31-10-2021 10:58 
Drift ISL 

Stop af pumpning af vand til 
slukning, da bassin i 
rensningsanlæg er ved at løbe over 

31-10-2021 11:15 
Skadestedsledelse KST 

Tilladelse givet til at benytte 
luftrum højere oppe til 
dronebilleder af skadestedet.  

31-10-2021 12:54 
Drift ISL 

Opstart af vandforsyning til sikring 
pga opblusning 

31-10-2021 13:31 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 15 

31-10-2021 13:45 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

31-10-2021 13:55 Drift ISL Slukning påbegyndes igen 

31-10-2021 14:11 Skadestedsledelse KST Knuser afgår fra Randers 

31-10-2021 15:37 Skadestedsledelse KST Knuser ankommet og opstillet 

31-10-2021 16:00 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

31-10-2021 16:30 Skadestedsledelse KST Rundvisning med politiet 

31-10-2021 18:06 
Skadestedsledelse KST 

Tilbagemelding på Drone fra BRS 
Hedehusene. Forventet ankomst 
1/11 ved 11 tiden.  

31-10-2021 18:15 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr.16 

31-10-2021 18:46 
Skadestedsledelse KST 

Drone måler ikke forhøjede temp i 
milerne (med slukket materiale) 

31-10-2021 19:07 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

31-10-2021 19:26 
Drift KST 

Kronospan meddeler at drift af 
rensningsanlæg er i balance 

31-10-2021 19:31 
Drift KST 

Rekvireret diesel fra Kronospan til 
tankning af crashtendere 

31-10-2021 20:58 
Skadestedsledelse Drone 

Temp på materiale fra knuser er 
25-35 grader 
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31-10-2021 21:49 
Skadestedsledelse Drone 

Temp anden flisbunke ca. 35 
grader 

31-10-2021 22:18 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

01-11-2021 00:25 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

01-11-2021 08:26 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

01-11-2021 08:54 
Skadestedsledelse Drone 

Filer med billeder fra 
opmålingsdrone fremskaffes 
gennem BRS 

01-11-2021 09:58 
Skadestedsledelse ISL 

Opblusning af brand i nord-
nordvestlig ende af bunken 

01-11-2021 10:30 Skadestedsledelse KST Taktisk møde nr. 1 

01-11-2021 10:32 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 17 

01-11-2021 10:43 
Skadestedsledelse Drone 

Specialdrone fra BRS Hedehusene 
ankommet 

01-11-2021 11:18 
Skadestedsledelse KST 

Melding om udsivende vand fra 
lastbiler, der skal transportere 
materiale til forbrænding.  

01-11-2021 11:43 Drift ISL Driftsstop på knuser 

01-11-2021 11:45 
Drift ISL 

Tidligere slukningsmetode 
genoptages  

01-11-2021 12:25 
Skadestedsledelse Drone 

Specialdrone indsættes til at 
opmåle alle bunker på området 

01-11-2021 13:13 Drift ISL Knuser startes op igen 

01-11-2021 13:54 
Skadestedsledelse ISL 

Melding røgudvikling fra toppen af 
bunke nordvest fra den 
brændende bunke 

01-11-2021 14:17 

Skadestedsledelse ISL 

Bunke med røgudvikling undersøgt 
grundigt og områder 
gennemvasket. Ingen tegn på 
brand.  
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01-11-2021 14:27 
Skadestedsledelse KST 

Elektrikere fra virksomheden vil 
gerne arbejde i områder uden for 
røgfanen  

01-11-2021 14:53 

Skadestedsledelse KST 

Kronospan bedt om at opdele 
bunke mod nordvest i mindre 
bunker, således en evt. brand 
lettere kan inddæmmes 

01-11-2021 15:00 Skadestedsledelse KST Dialog med BRS om samarbejdet  

01-11-2021 16:00 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

01-11-2021 17:20 DRift ISL Knuser i drift igen efter rengøring 

01-11-2021 18:00 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

01-11-2021 18:03 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 18 

01-11-2021 18:20 Skadestedsledelse KST Opfølgning på krisestabsmøde 

01-11-2021 18:42 Krisestab Krisestab, BSIK Kommunikations og presseoverblik 

01-11-2021 20:00 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

01-11-2021 22:00 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

01-11-2021 23:26 
Drift ISL 

Knuser skal flyttes tættere på 
bunken ca. kl. 00:00 

01-11-2021 23:46 
Skadestedsledelse Drone 

Måling af temperaturer. Generelt 
lave 

02-11-2021 00:01 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

02-11-2021 02:40 Skadestedsledelse KST Taktisk møde 

02-11-2021 05:30 Skadestedsledelse KST Taktisk møde 

02-11-2021 07:28 
Skadestedsledelse ISL 

Melding om røg eller damp i 
bygning. Ingen brand konstateret 

02-11-2021 07:54 Skadestedsledelse KST Taktisk møde 

02-11-2021 08:00 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 
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02-11-2021 08:11 
Skadestedsledelse ISL 

Fokus på sikkerhed indskærpet 
(hjelm og åndedrætsværn) 

02-11-2021 10:00 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 19 

02-11-2021 10:08 Skadestedsledelse KST Nedjustering i BRS bemanding 

02-11-2021 11:00 
Kriseledelse Krisestab, BSIK 

Kommunikationsmøde; Politi, 
Syddjurs kommune, Styrelsen for 
patientsikkerhed, BSIK 

02-11-2021 11:14 Drift ISL Driftsstop på knuser 

02-11-2021 12:30 Drift ISL Knuser kører igen. 

02-11-2021 13:05 
Kriseledelse LBS 

Pressemeddelelse udsendt. 
Styrelsen for patientsikkerhed 
afgiver interview 

02-11-2021 15:30 
Drift Vandforsyning 

Vandforsyning lukket ned. 
Materiale er for vådt til knuseren 

02-11-2021 16:00 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

02-11-2021 17:07 
Drift Vandforsyning 

Stop af slukningsarbejde. 
Materiale er for vådt til knuseren 

02-11-2021 17:42 Skadestedsledelse ISL ISL giver interview til TV2 

02-11-2021 18:25 
Skadestedsledelse KST 

Opblusning af brand i bunken. 
Slukning genoptages 

02-11-2021 18:26 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 20 

02-11-2021 18:38 
Skadestedsledelse KST 

Røg fra bunke ved siden af den 
brændende bunke. Bunken tages 
med i slukning.  

02-11-2021 19:15 
Drift BRS 

Der etableres bedre lys omkring 
knuseren.  

02-11-2021 20:00 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

02-11-2021 21:38 
Drift BRS 

Crashtender mangler brændstof. 
VAM punkteret, så BRS tanker 



 

59 
 

03-11-2021 00:00 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

03-11-2021 01:54 Skadestedsledelse ISL Rekognoscering 

03-11-2021 02:04 
Skadestedsledelse Drone 

Drone viser at højeste temp i 
bunken er 100 grader 

03-11-2021 03:30 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

03-11-2021 05:41 
Skadestedsledelse Drone 

Overflyvning viser temp på 30 
grader 

03-11-2021 07:00 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

03-11-2021 08:23 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

03-11-2021 08:29 
Drift ISL 

Opstart af produktion - forsøg med 
opstart 

03-11-2021 09:17 
Skadestedsledelse KST 

Aftale med Kronospan at 
beredskabets indsats er slut når 
bunken er slukket ned. 

03-11-2021 09:22 
Skadestedsledelse BRS 

BRS påbegynder pakning af 
materiel som ikke anvendes 

03-11-2021 10:09 Krisestab Krisestab, BSIK Vagtsatte ISL aflyses 

03-11-2021 10:17 Drift KST Møde på KST 

03-11-2021 10:53 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 21 

03-11-2021 10:53 
Krisestab Krisestab, BSIK 

ISL afløsere afmeldes, da 
skadestedet nedgraderes. 

03-11-2021 11:15 
Drift Falck 

Aftale om at stigevogn kan 
afhentes 

03-11-2021 11:34 Logistik KST Bestilling af forplejning til 4/11 

03-11-2021 13:34 

Skadestedsledelse KST 

Aftale med Kronospan om at 
opgaven overgår til entreprise-
opgave, når bunken er slukket. 
Forventet kl. 18.00 
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03-11-2021 13:50 
Skadestedsledelse BRS 

Aftale med BRS at de lukker ned for 
pumper mv. efter slukning og kører 
til hvile kl. 20:00 

03-11-2021 13:55 Drift BSIK Buffertank afhentet 

03-11-2021 15:12 
Skadestedsledelse KST 

Når branden er slukket gives MSS 
besked, således der kan udsendes 
pressemeddelelse 

03-11-2021 15:30 

Skadestedsledelse Forsvaret 

Aftalt med Forsvaret at der ikke 
laves afløsning på crashtendere kl. 
18:00, men at de bare afgår fra 
indsatsen.  

03-11-2021 15:46 Skadestedsledelse KST Vagtskifte ISL 

03-11-2021 16:06 Krisestab Krisestab, BSIK Møde nr. 22 

03-11-2021 18:12 
Drift ISL 

Knuser nødt til at nedsætte 
hastighed, da materialet er meget 
vådt 

03-11-2021 18:48 Drift Forsvaret  Crashtender udgår fra indsatsen.  

03-11-2021 19:42 Drift BRS BRS reducerer bemanding 

03-11-2021 20:31 Krisestab Krisestab, BSIK Vagtsat personale til d. 4/11 aflyses 

03-11-2021 21:00 Skadestedsledelse KST Møde på KST 

03-11-2021 23:15 Skadestedsledelse KST Branden er slukket 

03-11-2021 23:18 
ISL   BSIK  

Branden erklæres slukket af ISL på 
skadestedet.  

03-11-2021 23:45 
Skadestedsledelse Forsvaret 

Sidste crashtender afgår fra 
skadestedet 

03-11-2021 23:59 Skadestedsledelse BSIK BSIK enheder afgår fra skadestedet 

03-11-2021 23:59 
Skadestedsledelse BSIK 

Brandvagt etableres frem til kl. 
08:00. KST lukkes ned.  
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