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NAVNESTOF INDSENDES I GOD TID FØR MÆRKEDAGEN DIREKTE TIL REDAKTIONEN.
VI BRINGER GERNE OMTALE AF JUBILÆER, RUNDE FØDSELSDAGE, 

AFGANG FRA BRANDVÆSENET VED PENSIONERING OG LIGNENDE.
SEND EN KORT BESKRIVELSE OG ET BILLEDE AF PERSONEN.

OBS: I HENHOLD TIL DE NYE GDPR DATABESKYTTELSESREGLER SKAL DEN OMTALTE PERSON I FORVEJEN 
GIVE SIT SAMTYKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I FAGBLADET.

DØDSFALD

Det var med stor sorg, vi i Landsklubben modtog meddelelsen om, 
at vor tidligere formand, Karsten Andersen, efter kort tids sygdom 
var død den 6. september 2019.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) har 
skrevet disse mindeord om Karsten:

Det var en trist besked at få, at tidligere formand Karsten 
Andersen, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), 
er død i en alder af kun 74 år.
 
Karsten var formand for LFDB i mere end et kvart århundrede.

Der var stor respekt om Karsten og hans virke i beredskabet. 
Han var selv en dygtig brandmand i Nibe, men han var også 
organisationsmand, og det var i den forbindelse jeg mødte 
ham første gang, mens vi begge var aktive Metaltillidsmænd.

Det var dog ikke bare det faglige, der havde Karstens interes-
se. Han var også politisk aktiv som socialdemokrat og medlem 
af byrådet i Nibe, men det var via hans arbejde i beredskabet, 
som formand for de deltidsansatte og jeg som præsident for 
de frivillige i Beredskabsforbundet, vi kørte parløb. 

Vi kæmpede sammen i mere end 20 år for, at deltidsansatte 
brandfolk m.fl. ikke skulle modregnes i deres vederlag, hvis de 
blev arbejdsløse i deres hovederhverv. 

Det er i høj grad Karstens fortjeneste, at det lykkedes at 
ændre de tåbelige lovregler. Han kæmpede ikke bare for 
sine egne, men også for de frivillige i Beredskabsforbundet, 
Foreningen Danske redningsmænd, Hjemmeværnet og de 
deltidsansatte brandfolk.
 
Der stod stor respekt om Karsten hele vejen rundt i det danske 
beredskab. 
Der blev lyttet, når han rejste sig i sin fulde højde og fortalte 
om de frivilliges og deltidsansattes forhold i beredskabet. Kar-
sten ville høres og blev hørt. 
Han var en ener og var loyal og overordentlig god til at repræ-
sentere sine medlemmer. 

Han vil blive savnet. Mine tanker går først og fremmest til Gre-
te, deres fire børn og deres familier. 

Æret være hans minde.

Med venlig hilsen

Bjarne Laustsen
MF

Karsten Andersen
                                                                    Foto: Jens Johannessen
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Medlem af:   

Leder

Nu nærmer sig julen og afslutningen på endnu et spændende år i LFDB.

Det betyder samtidig, at man kigger tilbage på året, der gik, og frem mod det nye år.
Det har været et travlt år for Landsklubben. Der har været mange møder – især med 
andre faglige organisationer, rekrutteringstiltag og generelle møder på tværs af landet.
Der har været en del faglige sager. Nogle mindre sager, som er blevet løst via dialog 
med faglig konsulent og den lokale tillidsmand. Andre sager, som har betydet involve-
ring af faglig sekretær og den lokale tillidsmand. Og så de lidt større, som har krævet 
vejledning fra vores dygtige advokat.

Vi keder os ikke i bestyrelsen. Og jeg må sige, at jeg bruger meget tid på formandsjob-
bet. Rigtig meget tid.
Jeg mener selv, at bestyrelsen for LFDB står til rådighed i vid udstrækning. Vi står til 
rådighed via mail, vi møder op på stationen til møder, når det er nødvendigt, og telefo-
nen er heller aldrig rigtig stille.
Når jeg så nævner dette, så er det fordi, jeg mener, at vi yder en rigtig god service til 
vores medlemmer og tillidsvalgte. Men det halter lidt med den generelle opbakning fra 
jer – vores medlemmer.
Det er fint med en akut opringning, når der er ild i beredskabschefens skrivebord, og 
problemerne skal løses her og nu. Men generel opbakning til vores generelle arbejde i 
bestyrelsen, mener jeg, halter lidt.

Ved vores generalforsamling i Gilleleje d. 27. april 2019 deltog der 22 medlemmer. 
Heraf bestyrelsen på 9 personer og vagtholdet på stationen. Vi er pt. 3.069 aktive 
medlemmer i LFDB.
Ved vores kommende tillidsmandsweekend er der på nuværende tidspunkt tilmeldt 65 
deltagere. Heraf bestyrelsen på 9 medlemmer. Vi er pt. 354 tillidsvalgte i LFDB.
Det er vigtigt, at bestyrelsen fremover får opbakning. F.eks. når vores faglige konsu-
lenter afholder ”regionsmøder”. Både kommunale og Falck-møder er blevet aflyst på 
grund af manglende deltagelse.
Det er også vigtigt, at ”nogen” viser interesse og f.eks. stiller op, når de faglige kon-
sulenter og faglige sekretærer er på valg. Og til generalforsamlingen hvor formand, 
sekretær og kasserer vælges.
Hvis LFDB fortsat skal bestå, så skal der opbakning til. Ellers smuldrer vi lige så stille.
I ved, hvor vi er, når I har brug for hjælp - nu beder vi venligst om jeres opbakning i det 
daglige arbejde.

Efter denne lille ”opfordring” vil jeg ønske alle vores medlemmer og deres familier en 
stille og rolig, men glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Jan Lund Hammer
Formand LFDB
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 Redningsberedskabspr isen      
 2019
Fredag d. 4. oktober deltog 
jeg i uddelingen af rednings-
beredskabsprisen 2019. 

Den første fredag i oktober, hvor vi årligt 
”belønner” de særlige indsatser, der har 
været i løbet af forrige år. 
Indsatser, hvor der er gjort en forskel. 

Og som der står i kriterierne: ”Opgaven 
skal være løst således, at de kompeten-
cer, som redningsmandskabet har opnået 
gennem uddannelse, øvelse og indsats, 
bringes i anvendelse på en sådan måde, 
at det fortjener at blive hædret med en 
pris.”

Denne gang blev prisen uddelt til mand-
skabet, der bemandede Allingåbro’s 
autosprøjte ved en tragisk brand på Ple-
jehjemmet Farsøhthus i Allingåbro.

Indstillingen blev indsendt af den davæ-
rende beredskabsdirektør i Beredskab og 
Sikkerhed, Kasper Sønderdahl. Hermed 
et uddrag af indstillingen:

”Fredag den 3. august 2018 modtager 
vagtcentralen hos Beredskab & Sikker-
hed en automatisk brandalarm fra Pleje-
center Farsøhthus i Allingåbro. Alarmen 
indløber kl. 17.30. 
Deltidsmandskabet på station Allingåbro 
afgår i autosprøjten kl. 17.34. 
Da autosprøjten svinger ud af garagen, 
kan holdleder Mikkel Julsgaard Schmidt 
konstatere, at der står en røgfane op fra 
byens plejecenter. 
Han kalder øjeblikkelig assistance via 
vagtcentralen, og station Fjellerup afgår.  
Autosprøjten fra Allingåbro er fremme kl. 
17.35. Tankvognen er fremme 3 minutter 
senere. 

Yderligere ét slukningstog tilkaldes fra 
station Hornslet sammen med rednings-
liften fra station Grenå. 
Da autosprøjten svinger ned ad Halvej, 
kan mandskabet se flammerne stå ud af 
et vindue i plejecenteret. 
Det havde været nærliggende og en helt 
naturlig menneskelig reaktion at svinge 

autosprøjten ind ad den første sidevej for 
at sætte ind med brandslukning mod de 
synlige flammer. 
Men holdleder Mikkel Julsgaard Schmidt 
holder fast i sin instruks og kører på 
bagsiden af bygningen til det fastlagte 
kontaktpunkt, hvor ABA-centralen sidder.  

Den beslutning redder livet på tre bebo-
ere, som var flygtet fra røgen og ud på 
en altan på bygningens bagside. Hold-
lederens beslutning om at køre til kon-
taktpunktet medfører, at de tre beboere 
bliver opdaget og hurtigt kan reddes ud 
med stige. 

Imens løber holdlederen igennem byg-
ningen for at rekognoscere. Hans røg-
dykkerhold trænger ind i bygningen via 
redningsstigen, og de rykker frem ad den 
røgfyldte gang, hvor branden buldrer løs 
for enden. 

Den fjerneste del af gangen er overtændt, 
og ilden buldrer imod dem. Holdlederen 
hjælper endnu en beboer i sikkerhed, 
mens røgdykkerholdet både formår at 
afsøge lejlighederne og samtidig holder 
ilden så meget i skak, at det muliggør 
evakuering fra de øvrige lejligheder. 

Ved eftersøgningen finder røgdykkerne 
tre personer i live, som reddes ud. Des-
værre findes også to omkomne beboere. 

Personalet på Allingåbros tankvogn ind-
leder udvendig slukning og sikrer, at ilden 
ikke får fat i etagen ovenover branden. 

Imidlertid står et vindue åbent på anden 
sal, som medfører, at store mængder røg 
trænger ind på etagen. 

De næste røgdykkerhold foretager eva-
kuering af beboerne på plejecenterets 
anden sal. Røgdykkerne får beboerne fra 
lejlighederne og hen til trappetårnet, hvor 
plejepersonale, politibetjente og tililende 
borgere fra Allingåbro løfter beboerne på 
stole ned af trapperne og ud i frisk luft. 

Samarbejdet betyder, at røgdykkerne 
meget hurtigt kan afslutte eftersøgningen 
og evakueringen på plejecenterets anden 
sal.  

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at 
brandslukning er en holdindsats og der 
skal lyde en dybfølt tak til alle samtlige 23 
brandmænd, som var indsat på opgaven. 

De 4 prismodtagere ved mindesmærket for faldne brand- og redningsfolk.
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   Opbrud i  de                                       
 samordnede beredskaber

Men der skal heller ikke herske nogen 
tvivl om, at mandskabet på først ankom-
ne autosprøjte gjorde en helt afgøren-
de forskel. Brandmandskabet på første 
autosprøjte ankom med tilsammen 95 
års erfaring som brandmænd. De fire 
brandmænd har med deres førsteindsats 
reddet mindst 7 - og formentlig flere - 
menneskeliv den fredag aften.”

I priskomiteen sidder der, udover Lands-
klubben for deltidsansatte brandfolk, 
repræsentanter for følgende organisati-
oner: Beredskabsforbundet, Falck, Dan-
ske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen, 
Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund, 
Det Offentlige Beredskabspersonales 
Landsforbund, FOA og 3F.  

Ved udvælgelsen af årets prismodtager 
lagde priskomiteen vægt på følgende:

”Hurtig tænkning og mange års erfaring 
gjorde det muligt for de fire brandmænd 
at komme de nødstedte til undsætning 
på trods af svære omstændigheder. 
Brandslukning er et holdarbejde, men 
disse fire gjorde en helt afgørende forskel 
den fredag aften: Med deres førsteind-
sats reddede de mindst syv menneskeliv 
- og formentlig flere”.

Prisen blev derfor overrakt til holdleder 
Mikkel Julsgaard Schmidt, holdleder Jan 
Lindrup Nielsen, holdleder René Salling 
Rasmussen og brandmand Hans Stef-
fensen.  

Prisen blev overrakt af koncernchef i 
Falck, Jacob Riis. Og sammen med pri-
sen og æren blev der også overrakt en 
check på 25.000,-. 

Der var stående bifald i Holmens Kirke. 
Og det var nogle dybt berørte brandfolk, 
der tog imod hyldesten.

Vi ved, at brandfolk er nogle beskedne 
mennesker, der blot gør det, de skal. 
Men vi synes fortsat, det er vigtigt at have 
fokus på de indsatser, der gør en forskel. 
Så giv lyd hvis der er en særlig indsats i 
jeres område. Jeg hjælper gerne med at 
lave indstillingen. 

Man kan læse mere omkring prisen og 
tidligere prismodtagere på www.rednings-
beredskabspris.dk. Her er også skabelon 
til indstilling af hændelser i 2019. 

Charlotte O. Schmidt
Medlem af priskomiteen for LFDB.

Ikke alle de "nye" samordnede 
beredskaber har været idylli-
ske ægteskaber.

Allerede sidste år besluttede de deltagen-
de kommuner i Østsjællands Beredskab 
at splitte beredskabet op og de facto 
nedlægge det pr. 31.12. 2019.

Køge Kommune fortsætter på egen hånd, 
ligesom Solrød og Stevns kommuner. 

De tre kommuner samarbejder således, 
at Køge Kommune står for den daglige 
ledelse og administration samt indsatsle-
delse, brandsyn og forebyggende arbej-
de. Den tidligere viceberedskabschef i 
Køge, Søren Rasmussen, er ansat som 
ny fælles beredskabschef.

Høje Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk var 
tidligere i et samarbejde om brandvæse-
net, og de er nu gået sammen med Greve 
Kommune om et nyt fælles beredskab 
kaldet Beredskab 4K.

Tilbage på perronen stod så Roskilde 
Kommune, som nu genopliver det gamle 
navn, Roskilde Brandvæsen.

Også i Vestsjællands Brandvæsen er der 
opbrud.

Lejre Kommune besluttede sidst i okto-
ber at forlade Vestsjællands Brandvæsen 
med udgangen af 2020.

Baggrunden er øgede udgifter til bered-
skabet efter sammenlægningen, samtidig 
med at der i Vestsjællands Brandvæ-
sens planer for nedbringelse af det store 
underskud ligger planer for nedlæggelse 
af én af de to brandstationer  i Lejre Kom-
mune, Hvalsø eller Kirke Hyllinge.

En strid om betaling af husleje for brand-
stationerne gjorde heller ikke forholdet 
mellem Lejre Kommune og Vestsjællands 
Brandvæsen bedre.

Også Sorø Kommune har været inde i 
overvejelser om en fremtid i eller udenfor 
Vestsjællands Brandvæsen.

Internt i brandvæsenet har der også 
været problemer: Beredskabsdirektør 
Helle Søeberg blev i september fyret med 
virkning fra 29. februar 2020.

Senest har Gribskov Kommune den 12. 
november besluttet at træde ud af Fre-
deriksborg Brand og Redning pr. 31.12. 
2020.

Begrundelsen er en bekymring om øko-
nomien og et ønske om at fortsætte med 
udviklingen af et deltidsbrandvæsen i 
Gribskov Kommune.

Borgmester Anders Gerner Frost siger 
om beslutningen:

- Vores beslutning om udtrædelse af 
Frederiksborg Brand og Redning handler 
grundlæggende om, at vi gerne vil sik-
re vores deltidsbrandvæsen, som vi er 
meget stolte af i kommunen. Når det er 
sagt, så er vi meget optaget af fortsat at 
have et tæt samarbejde med de øvrige 
kommuner - også efter udtrædelsen. Vi 
ser frem til en konstruktiv og respektfuld 
proces.

Første skridt er, at der nedsættes en 
forberedende beredskabskommission i 
Gribskov Kommune i forhold til den vide-
re proces og afklaring om de fremadret-
tede rammer.
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Ny bekendtgørelse om  
r is ikobaseret  d imensioner ing

Forsvarsministeriet udsendte 
den 25. oktober 2019 en ny 
bekendtgørelse om risikoba-
seret dimensionenring i det 
kommunale redningsbered-
skab.

Ændringerne handler især om udmønt-
ning af den beredskabslov, som blev ved-
taget i 2016 (lov nr. 634), samt ændringer 
i diverse andre love på området.

Her har vi udvalgt nogle af de ændrin-
ger, som Beredskabsstyrelsen (BRS) har 
kommenteret i et notat.

I kapitel 1 om redningsberedskabets 
opgaver er der i § 1, stk.1 ændret ordlyd 
fra "krigshandlinger" til "terror- og krigs-
handlinger".

§ 5. Kommunalbestyrelsen sammensæt-
ter en førsteudrykning, der er afpasset 
efter alarmmeldingen, og som sikrer, at 
der kan ydes en forsvarlig afhjælpende 
indsats.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, 
at der indsættes nærmeste relevante 
udrykningsenhed med de rette kompe-
tencer og materiel, uafhængigt af kom-
munegrænser og grænser for de samord-
nede redningsberedskaber. Dette kan 
ske ved indgåelse af aftaler herom i 
medfør af beredskabslovens § 13, stk. 1. 
En sådan ordning skal fremgå af planen 
for det kommunale redningsberedskab.

Med ændringen af beredskabsloven ved 
lov nr. 634 af 8. juni 2016 blev der med 
en ny § 12, stk. 5, tilvejebragt hjemmel 
til, at forsvarsministeren kan fastsætte 
regler om, at kommunalbestyrelsen skal 
sikre, at redningsberedskabet indsættes 
med nærmeste relevante udryknings- 
enhed med de rette kompetencer og 
materiel uafhængigt af kommunegræn-
ser. Bestemmelsen er ny og udmønter 
bemyndigelsen i beredskabslovens § 12, 
stk. 5.
Det fremgår af forarbejderne til ændrin-
gen af beredskabsloven, at ”Princippet 

om fri disponering er relevant ved de dag-
ligdags hændelser, som ikke kræver spe-
cialmateriel eller mandskab med special-
kompeten- cer. Der er således ikke tale 
om at indføre fri disponering i de situatio-
ner, hvor den tekniske leder af indsatsen 
tilkalder assistance efter beredskabslo-
vens § 18, stk. 2.” [nu beredskabslovens 
§ 18, stk. 3]
Fri disponering efter denne bestemmelse 
gælder således i de situationer, der kan 
planlægges for og indgås aftaler om, jf. 
beredskabslovens § 13, stk. 1, og hvor 
naboberedskabet har relevante udryk-
ningsenheder. Med bestemmelsen præ-
ciseres, at i de tilfælde, hvor nærmeste 
relevante udrykningsenhed befinder sig 
uden for redningsberedskabets geografi-
ske dækningsområde, kan der i henhold 
til beredskabslovens § 13, stk. 1, indgås 
aftale om, at den nærmeste udryknings-
enhed rykker ud. Sådanne aftaler skal 
fremgå af planen for det kommunale red-
ningsberedskab i oversigtsform.

§ 6. Førsteudrykningen skal som mini-
mum være bemandet med en holdleder 
samt det for materiellets betjening for-
nødne brandmandskab, jf. dog § 8.

Kravet om, at holdlederen skal have 
de fornødne uddannelsesmæssige kva-
lifikationer, er fjernet, idet uddannelses-
mæssige forhold allerede er reguleret i 
bekendtgørelse om personel i rednings-
beredskabet.

§ 7. Førsteudrykningen til et skadested 
skal afgå snarest, dog senest inden for 
5 minutter efter redningsberedskabets 
modtagelse af alarmen fra alarmcentra-
len, jf. dog § 8.

Vi er her ude i de små marginaler: Tid-
ligere stod der i bekendtgørelsen, at 
afgangstiden måltes fra alarmcentralen 
havde afgivet alarmen til brandvæsenets 
vagtcentral - nu er det, når vagtcentralen 
modtager alarmen.

Beredskabsstyrelsens kommentar: For-

muleringen er ændret, idet de kommu-
nale redningsberedskaber måles på 
overholdelse af afgangstiden, og Bered-
skabsstyrelsen finder ikke, at kommuner-
ne generelt kan pålægges ansvaret for 
eventuelle forsinkelser af alarmsignalet 
fra alarmcentralen til redningsberedska- 
bets vagtcentral.

I § 10 hedder det: Den tekniske ledelse 
af indsatsen varetages efter kommunal-
bestyrelsens bestemmelse af en indsats-
leder eller en holdleder, der skal være til 
stede på skadestedet, jf. dog § 8. V
aretages den tekniske ledelse af indsat-
sen af en indsatsleder, udøver denne sin 
kommando gennem holdlederne for det 
fremmødte mandskab.

BRS skriver om dette: Hensigten med 
den nye formulering af § 10, stk. 1, 1. 
pkt., er at præcisere, at den tekniske 
ledelse af indsatsen udøves ved fysisk 
tilstedeværelse på skadestedet af en ind-
satsleder eller en holdleder. 
Den tekniske ledelse af indsatsen kan 
således ikke udøves uden for skadeste-
det via en radio eller telefon, f.eks. under 
fremkørsel. 
Dette understreges af bestemmelsen i 
§ 10, stk. 2, hvorefter holdlederen, hvis 
denne leder den tekniske indsats, skal 
tilkalde en indsatsleder, når holdlederen 
vurderer, at der er behov herfor. 
At den tekniske ledelse udøves på skade-
stedet fremgår også forudsætningsvis af 
overskriften til kapitel 3 i den gældende 
bekendtgørelse ”Den tekniske ledelse af 
indsatsen på et skadested”.

Der er naturligvis intet til hinder for, at en 
vagtcentral eller en indsatsleder under 
fremkørsel kan rådgive en holdleder.

Kravet om, at indsatslederen eller hold-
lederen skal have de fornødne uddan-
nelsesmæssige kvalifikationer, er fjernet, 
idet uddannelsesmæssige forhold alle-
rede er reguleret i bekendtgørelse om 
personel i redningsberedskabet.
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Dräger har udgivet denne plakat, som kan downloades 
fra firmaets hjemmeside.
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  Arbejdsmiljøkonference 2019
Af redaktør Hans Henrik Nielsen

Brancheudvalget for brand og redning afholdt den 17. septem-
ber den årlige arbejdsmiljøkonference på Hotel Nyborg Strand.

Psykolog Rikke Høgsted indledte dagen 
med et foredrag med titlen "Samfundets  
Tilstand og Trusler. Samfundets reak-
tionsmønster". "Hvordan forebygger vi 
mental slagside ved psykisk krævende 
arbejde?"

Efter en pause fortsatte Rikke Høgsted sit 
foredrag under overskriften "Et samfund 
med stigende trusler i redningsarbej-
det. Hvordan kan kollegastøtte hjælpe i 
dagligdagen?"

Der er i dag mange trusler mod brand- og 
redningsfolk, som var helt ukendte for få 
år siden. Det gælder både terrortruslen, 
og også trusler i dagligdagen fra bestem-
te grupper i samfundet.

Vi skal som brandfolk passe på hinanden 
- både under og efter indsatsen.

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet (AT) fortalte over middag 
om deres opfølgning på den politiske 
aftale om at sikre et bedre arbejdsmiljø 
for brandfolk, der udsættes for skadelige 
brandrøgpartikler.

Tilsyn
AT vil sætte ind med en skærpet tilsyn-
sindsats på brandstationer, hvor man 
vil tjekke op på hygiejneprocedurer på 
brand- og redningsstationer, heunder om 
der er egnede faciliteter til vask af brand-
dragter.

Første besøg – uanmeldt – vil have 
fokus på procedurer, instruktioner og 
risikovurderinger ved udsættelse for sod, 
samt vaskefaciliteterne og procedurer 
for disse – dialogbaseret, oplysende og 
vejledende.

Andet besøg – anmeldt – vil have fokus 
på, hvordan virksomheden har arbejdet 
med forebyggelse af udsættelsen for sod 
igennem risikovurderinger, instruktioner 

og procedurer - eventuelle reaktioner vil 
være i form af påbud.

Ved de tilsyn, som AT indtil videre har 
gennemført, har der alle steder været 
gode badefaciliteter. Ingen af stederne 
førte man tilsyn med, om badefacilite-
terne blev brugt efter brandindsatser, og 
der forelå ingen skriftlige eller mundtlige 
instrukser om at bade efter indsats. Et 
enkelt brandvæsen havde en badevogn, 
som kunne medtages på brandstedet.

Vask af branddragter
Ved tilsynene var der også fokus på 
opbevaring af brandtøj og vask af dette. 

AT har set alt fra almindelige hushold-
ningsvaskemaskiner til store industriva-
skemaskiner og -opvaskemaskiner til 
f.eks. masker og flaskestel. 
Det er i den forbindelse værd at bemær-
ke, at husholdningsvaskemaskiner kun 
må fyldes til 65 % af volumen for at sikre 
en ordentlig rengøring af branddragten.

AT anbefaler også, at der foretages en 
risikovurdering på det arbejde, de ansat-
te, der vasker branddragterne, udfører, 
når de skal fylde vaskemaskinerne med 

forurenet brandtøj.

Anvendes der opløselige vaskeposer? 
eller skal brandtøjet rystes ud af posen?

Anvendes der værnemidler i form af P2 
filter, handsker, dragt og briller under 
håndteringen af forurenede dragter?

Vask af brandbiler
Arbejdets udførelse ved vask af brandbi-
ler kræver også omtanke.

Ved vask af brandbiler og især ved 
højtryksrensning skal der anvendes P-3 
filtre, briller og handsker.

Hvor kan I få hjælp og vejledning
• Ring til Arbejdstilsynets call center 

på 70 12 12 88
• Skriv til at@at.dk
• Besøg hjemmeside: https://amid.dk
• Besøg Branchearbejdsmiljørådets 

side: http://bautransport.dk/brand-
og-redning/brand-og-redning

Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen har sammen med 
Arbejdsmiljøforskningsfonden iværksat 
en undersøgelse af arbejdsulykker hos 
brandfolk.

Undersøgelsen løber fra april 2019 til 
september 2021.

Baggrunden for undersøgelsen er, at 
gruppen Politi, beredskab og fængsler 
ligger på en 5. plads i anmeldte arbejd-
sulykker pr. 10.000 beskæftigede i 2017.

Første del af undersøgelsen vil ved at 
dykke ned i de enkelte skadesanmeldel-
ser for perioden 2008-18 forsøge at iden-
tificere nogle bagvedliggende årsager og 
risikofaktorer.
Samtidig vil man beskrive den arbejds-
miljøindsats, som allerede foregår.
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Første fase skal identificere, hvor, hvor-
når og under hvilke trin ved indsatser, 
uddannelse og øvelser ulykkerne sker. 
Der ses på:

• Lovpligtige registreringer af arbejd-
sulykker fra Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring med fravær på 1 
dag eller mere

• Lokale registreringer af ulykker med 
fravær under 1 dag

• Lokale registreringer af nær-
ved-hændelser

• Eventuelle relevante uddrag af par-
ternes seneste arbejdspladsvurde-
ring (APV).

Fokus i den indledende undersøgelse vil 
være på følgende punkter:

• Tilskadekomnes alder, erfaring, 
funktionsniveau og køn

• Holdleders erfaring/vilkår?
• Hændelsen, man var sendt ud til?
• Opgaven ved ulykkens indtræden?
• Hvor skete ulykken?
• Hvornår skete ulykken?
• Øget forekomst på nogle tidspunk-

ter?
• Hvordan undgås lignende ulykker?

Anden del af undersøgelsen vil i første 
omgang bestå af en workshop, hvor 
mulige forebyggende tiltag identificeres.

Udvalgte tiltag skal derefter afprøves i 
praksis på  Beredskabsstyrelsens Tekni-
ske Skole i Tinglev.

Derefter gennemføres en række obser-
vationsstudier, og en rapport vil til slut 
anbefale nye forebyggende tiltag.

Undervisningsmaterialer og uddannelser 
skal så tilpasses disse nye tiltag.

LFDB er repræsenteret i en interessent-
gruppe for AMR og faglige organisatio-
ner, som følger undersøgelsen og kan 
give input til styregruppen.

Nye vejledninger
Sidste punkt på dagen var gennemgang 
af ny branchevejledning om rednings-
dykning og overfladeredning samt orien-
tering om en revideret branchevejledning 
om røgdykning. 

Udvalgte risici for brandfolk 

20. september 2019 4 

ARBEJDSULYKKER HOS BRANDFOLK 
ARBEJDSMILJØKONFERENCE 17. SEPTEMBER 2019, NYBORG STRAND 

Et nyt projekt skal bidrage til at nedbringe antallet af arbejdsulykker hos 
brandfolk. Det er et 2½ årigt samarbejdsprojekt, som er støttet af Arbejds-
miljøforskningsfonden.

Projektet fokuserer på arbejdsulykker under indsats, uddannelse og øvelser.

Arbejdsulykker

Deltagerne repræsenterer de kommunale redningsberedskaber, Falck, Branche-  
arbejdsmiljørådet, KL, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Beredskabsstyrelsen. 

Medarbejderne repræsenteres desuden gennem de lokale arbejdsmiljøgrupper og 
faglige organisationer i en interessentgruppe. 

Du kan læse mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside brs.dk/arbejdsulykker eller 
kontakte projektets sekretariat på brs-ktp-via@brs.dk.

Farligt vejr

Kemikalieudslip

Stormflod

Trafikulykker

Brand og eksplosion

hos brandfolk
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  Danske Beredskabers årsmøde

Danske Beredskaber afholdt sit årsmøde i Odense den 28.-29. august.

Udstillingen ved årsmødet rummede i år mange nye brandkøretøjer, som vi præsenterer her.

Herover ses en ny Scania Rosenbauer kombineret sprøjte, redningsvogn og miljøvogn til Midtjysk Brand & Redning i Viborg. Til højre 
én af de 8 nye Rosenbauer/Metz drejestiger, som er under levering fra RK Brand & Teknik til danske brandvæsener.

Beredskab Øst viste sin nye brandslukningscontainer til el-biler 
og batterier frem.

Det brændende køretøj kan trækkes ind i containeren ved hjælp 
af et indbygget spil. Efter lukning fyldes containeren med sluk-
ningsmiddel for at slukke branden. 
Som det ses er containeren forsynet med såvel et Fire Eater 
anlæg som en motorpumpe til vandforsyning. 

Til venstre ses Scania kranvognen, som skal fremføre brandsluk-
ningscontaineren.
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En "regnbue"-brandmand reklamerede for rekruttering af 
brandfolk til fremtidens beredskab.

Magirus skal levere en Scania/Magirus 32L-AT til Sydøstjyllands Brand-
væsen i Horsens. En tilsvarende model var udstillet i Odense.

GKV Brandmateriel viste de to serier køretøjer, som de skal levere til 
Sydsjællands Brand og Redning. 
Til Falck-stationerne i Præstø og Stege er det Volvo FL sprøjter og 
tankvogne opbygget hos Ziegler i Holland og færdiggjort i Gråsten. 
Til de kommunale stationer er det tilsvarende køretøjer på Scania 
chassis.

Hauberg Tecnique fremviste denne nye tankvogn på Scania 
chassis med opbygning fra Wiss i Polen til Beredskab og 
Sikkerhed i Allingåbro.

I forgrunden en Scania demosprøjte fra Autokaross i Floby. Bag 
denne ses to af de nye Scania sprøjter og tankvogne til Østjyllands 
Brandvæsen i Århus, leveret af RK Brand & Teknik.
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  Tillidsmandsweekend 2019

Omgivelserne var perfekte og vi havde 
forsøgt at sammensætte et godt program 
til de tillidsvalgte.

Vi startede med Mikael Brauner, som 
holdt et aktivt indlæg omkring kommu-
nikation.  

Han talte blandt andet om, hvornår kom-
munikation bliver svært. Og at kommuni-
kation er vores vigtigste redskab, og det 
derfor er vigtigt at bruge det korrekt. 

Undervejs stillede han spørgsmål til for-
samlingen, og man sad så 2 og 2 og fandt 
eksempler fra egen hverdag. 

Det blev til en masse eksempler på, hvor 
kommunikation er vigtig, og hvor det er 
svært at få det rigtige budskab frem. 

F.eks. ”Man skal turde sætte sig selv i 
spil”. 
Og hvis man ønsker at ændre måden, 
tingene gøres på, så er man nødt til at 

stille sig op og sige det. 

”At gøre ingenting er det samme som at 
tillade”. 

Man skal også turde tage de nødvendige 
konflikter og kunne give og modtage kon-
struktiv feedback.

Oplægget var krydret med en masse 
teorier og det komplette oplæg kan fin-
des på den lukkede side under ”Info til 
tillidsvalgte”.

Efter undervisning i kommunikation, var 
det tid til at høre lidt om bestyrelsens 
arbejde. 

Som en krølle og afslutning på dagen, 
var der foredrag med den filmaktuelle 
Daniel Rye. 

Et utroligt stærkt foredrag omkring hans 
398 dage som gidsel hos terrororganisa-
tionen Islamisk Stat i Syrien. 

Daniel var en fantastisk fortæller, og 
man blev dybt rørt, når man hørte hans 
beretning.

Som minde om dagen fik alle de til-
lidsvalgte et eksemplar af Daniels bog 
med hjem.

Derefter var der som sædvanlig hyggeligt 
kammeratligt samvær og snak på tværs 
under maden.

Søndag stillede de faglige sekretærer sig 
til rådighed fra kl. 9:30. til snak om daglig-
dagens problemer på stationerne, fortolk-
ning af overenskomst, aktuelle sager og 
snak om de kommende overenskomstfor-
handlinger.

Tak til de, der deltog og bidrog til en beri-
gende tillidsmandsweekend.

Charlotte O. Schmidt
Næstformand
LFDB

Lørdag d. 16. november 2019 afholdt vi årets 
tillidsmandsweekend. 
Denne gang på Sinatur Hotel i Nyborg.

                           Foto: HHMN
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Mikael Brauner fortæller om kommunikation.

Tillidsmændene lytter interesseret til 
foredrag.

Fotos: Charlotte O. Schmidt

Jan K. Larsen, Thisted 
får signeret sit eksem-
plar af "Ser Du Månen, 
Daniel" af Daniel Rye.
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A N D E L S K A S S EN . D K

Svinget 1, Koldby · 7752 Snedsted · Telefon 87 99 54 80
 Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

Andelskassen er din lokale bank. Lad os prøve, 
om vi kan gøre det bedre end din nuværende bank.

Send en mail til peo@andelskassen.dk og aftal et møde.
Hvis du bliver kunde hos os, 

kvitterer vi med en flot velkomstgave. 

PRØV 
ANDELSKASSEN

TRÆNGER DU TIL ET PAR 
FRISKE ØJNE PÅ DIN ØKONOMI?
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NÆSTFORMAND
FAGLIG SEKRETÆR FALCK 

Charlotte O. Schmidt
Solstien 1

8930 Randers NØ

Tlf. 26 74 97 37

cos@lfdb.dk

FAGLIG KONSULENT FALCK VEST

Claus Andersen
Ny Adelgade 93

5610 Assens

Tlf. 61 86 44 32

ca@lfdb.dk

SUPPLEANT FAGLIG KONSULENT FALCK 
ØST

Gunnar Melchiorsen
Jyllandsgade 55A

7200 Grindsted

Tlf. 24 61 11 88

 melchiorsen@c.dk

FAGLIG KONSULENT KOMMUNAL VEST

Jan Møller Nielsen
Alsikkevej 5

8410 Rønde

Tlf. 25 37 21 00 

 jmn@lfdb.dk

FAGLIG KONSULENT KOMMUNAL ØST

Per E. Thomsen
Hestens Bakke 33 st.tv.

3000 Helsingør 

Tlf. 27 82 35 38

pet@lfdb.dk

FAGLIG SEKRETÆR
KOMMUNAL

Jørgen Kristensen
Hedemølleparken 25

4000 Roskilde

Tlf. 40 20 27 24

jtk@lfdb.dk

FORMAND

Jan Lund Hammer
Damparken 7

8250 Egå

Tlf. 60 64 13 00

 formand@lfdb.dk

SEKRETÆR

Jesper B. Nielsen
Fiskerlodden 1
3250 Gilleleje

Tlf. 40 30 97 19 

jbn@lfdb.dk

KASSERER

Helmer Nielsen
Harevænget 21
8450 Hammel

Tlf. 86 96 31 95
20 91 04 72
hn@lfdb.dk

BESTYRELSE

Hvis du som tillidsmand har ændringer til medlemmerne på din station, skal du logge ind på 
www.lfdb.dk og registrere ændringerne.

Log ind med dit medlemsnummer XXXXXXXX og din adgangskode 
(Hvis du aldrig har ændret den, er din adgangskode lfdbXXXXXXXX  
 - XXXXXXXX=dit medlemsnummer) 

Gå ind under INTRANETTET, hvor du finder blanketter til indmeldelse, udmeldelse og valgindberet-
ning.

A N D E L S K A S S EN . D K

Svinget 1, Koldby · 7752 Snedsted · Telefon 87 99 54 80
 Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

Andelskassen er din lokale bank. Lad os prøve, 
om vi kan gøre det bedre end din nuværende bank.

Send en mail til peo@andelskassen.dk og aftal et møde.
Hvis du bliver kunde hos os, 

kvitterer vi med en flot velkomstgave. 

PRØV 
ANDELSKASSEN

TRÆNGER DU TIL ET PAR 
FRISKE ØJNE PÅ DIN ØKONOMI?
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Løst & fast
NYT MATERIEL TIL DRAGØR OG STORE MAGLEBY

Deltidsbrandfolkene i Dragør og Store Magleby på Amager har fået nye sprøjter.
I Store Magleby er det den nye standardmodel i Hovedstadens Beredskab, Volvo FL/
Rosenbauer AT 3, mens det i Dragør er en lidt mindre model, Volvo FL Rosenbauer CL 
(Compact Line), som passer til den gamle brandstation i byen.

  Fotos: Kai Andersen.


