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Helikopteren er landet
Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker
Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års
forsøg er i gang.
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Ved afleveringen i begyndelsen af maj blev skæreslukkeren straks prøvet af. Brandskolen har arvet indsatsdragter fra de kommuner, der
dannede den nye Svendborg Kommune – det forklarer navnet på dragten.

Først i skole – så i brug
Skæreslukker er nyt værktøj på brandskolen i Svendborg
Af Erik Weinreich

Nu skal folk lige lære den
at kende først, forklarer
beredskabschef Knud Otto
Westergaard, Svendborg, om
baggrunden for at indkøbe
en skæreslukker til Svendborg
Brandskole. Her får eleverne

lejlighed til at prøve det nye
værktøj af på alle materialer,
inden de – muligvis – får
lejlighed til at bruge en tilsvarende derhjemme.
Rent lokalt er det tanken,
at brandmændene i Svend-

borg skal have mulighed for
at låne skæreslukkeren til
skarp indsats. Svendborg har
slukningskontrakt med Falck,
og Falckstationen ligger blot
et par kilometer fra brandskolen, så den vil være let lige at

hente, forklarer Knud Otto
Westergaard.
Han vil ikke afvise, at skæreslukkeren på et tidspunkt bliver
en mere direkte del af akutberedskabet, men først gælder
det om at få erfaring med den.
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Skæreslukkere kan
bruges overalt
Kursus i Tinglev til efteråret. Risikoen er mindre end lille.
Skæreslukkeren bør bruges til hverdag og til alle slags indsatser
Af Erik Weinreich

Efter flere års tilløb er der
nu for alvor ved at ske noget
omkring skæreslukkere,
der kan blive et uundværligt værktøj ved fremtidige
indsatser mod brande af
næsten alle slags. Sektionsleder Casper Christensen ved
Beredskabsstyrelsens skole
i Tinglev er som projektleder
for et kommende kursus
i brug af skæreslukker ved
at lægge sidste hånd på
de danske vejledninger, så
brugerne ikke selv behøver
at lede i svensk litteratur.
Næste trin bliver ifølge
koordinator Martin Sørensen,
at skolen i Tinglev til efteråret
vil udbyde et prøvekursus
i brug af skæreslukkere. Forinden har skolen inviteret den
erfagruppe, der sidste år blev
nedsat blandt de beredskaber, der allerede råder over
en skæreslukker, til at komme
med deres behov og forventninger til en uddannelse.

Forum på internettet
Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev arbejder bl.a.
med at lave et lukket erfa-forum på internettet,
hvor beredskaber kan udveksle erfaringer
med skæreslukkere.

Det skal være dagligdag
Det er vigtigt, at skæreslukkeren benyttes i dagligdagen, så
brandfolkene er vant til at tænke
på den og dens muligheder.
Den skal være ren rutine.
Ellers glemmer man den, når
man kl. 3 om natten står ved
en tagbrand, og så bliver det
ellers blot den normale indsats med det kendte værktøj,
siger Martin Sørensen.
Begrænset risiko
Svenskerne kan ikke pege
på, hvor det kan gå galt med
brug af en skæreslukker.
Alligevel er de lidt forsigtige
med brugen, hvis der er

personer i en brændende
lejlighed, og der ikke er styr
på, hvor de befinder sig. Her
vil svenskerne for det meste
foretrække traditionelle slukningsmetoder, men Martin
Sørensen har ikke ubetinget
de samme betænkeligheder:
– Vi vil ikke kategorisk
afvise at bruge den. Strålen
bliver bredere blot en meter
ude, og ti meter væk er der
slet ingen risiko. Desuden
vil personer i et brændende
lokale sjældent stå op, hvor
der er risiko for, at man kan
ramme dem med strålen fra
skæreslukkeren. Tværtimod
vil de formentlig allerede
ligge mere eller mindre bevidstløse på gulvet.
– Samtidig skal den meget lille
risiko holdes op mod, at man
måske ellers ikke har mulighed
for at komme ind og køle røggasserne. Men, det er naturligvis
noget som der generelt savnes
konkrete erfaringer med.

Et andet kamera
– Skæreslukkeren er fantastisk
til at skære sig ind til en brand,
men det er også vigtigt at vide,
hvor ilden befinder sig, og her
kan det sædvanlige termiske
kamera, som røgdykkerne
benytter under indsats have
sine begrænsninger. Et termografikamera, som benyttes til
at kontrollere bygningers isolering, er ofte mere velegnet til
udvendig scanning af bygningen, fortæller Martin Sørensen
og henviser til erfaringer fra
brandvæsnet i Borås i Sverige,
der nok har den største erfaring på området.
Samtidig anbefaler han, at der
altid sluttes af med overtryksventilering, så det store damptryk fra vandtågen kan komme
ud og give en bedre sigtbarhed.
Borås har købt ti
Det fælles brand- og redningsvæsen for seks kommuner omkring Borås, der
ligger mellem Göteborg
og Jönköbing i Sverige, har
investeret i ikke færre end
ti skæreslukkere, og erfaringerne er rigtig gode både fra
forskellige øvelsesobjekter og
fra virkelige hændelser.
Der peges især på indsatser
ved tagbrande, hvor man
med skæreslukkere skyder
gennem taget 3-5 meter fra
arnestedet for at oprette en
form for standsningslinie,
og også ved en brand i en
spånsilo var skæreslukkeren
til uvurderlig hjælp. Her blev
den bl.a. brugt til at lægge en
vandtåge i toppen af siloen.
LINK

www.serf.se

EU arbejdsgruppe
En arbejdsgruppe under det europæiske Leonardo da Vinci
program arbejder med at gøre arbejdspladser mere sikre.
En undergruppe med navnet Firefight II har taget skæreslukkerens muligheder op til vurdering, oplyser fagområdeleder Martin Sørensen, Beredskabsstyrelsen
i Tinglev, der selv er observatør i gruppen.
LINK: www.eufirefight.com
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Skæreslukker i stedet
for brandstation
Svensk kommune har oprettet en fremskudt enhed, der med
en skæreslukker skal tage sig af førsteindsatsen, indtil
hovedstyrken når frem fra brandstationen
Af Erik Weinreich

Halmstad Kommune i Sydsverige sparer at skulle bygge
en ny brandstation til 40 mio.
sv. kr. I stedet har det lokale
brandvæsen oprettet en slags
HSE – hurtig slukningsenhed
– der udstyret med en skæreslukker specielt skal tage
sig af førsteindsatsen i byens
vestlige del, hvor det kniber
med med at holde en rimelig
responstid fra hovedbrandstationen, der ligger i den
østlige del af Halmstad.

Den fungerer som en
fremskudt enhed, der
i dagtimerne på hverdage
befinder sig i den vestlige
bydel, bemandet med tre
brandmænd.
Budgettet for den nye,
mobile enhed er en investering på 5,5 mio. sv. kr., mens
den årlige drift formentlig vil
lande på 4 mio. sv. kr. eller
lidt mindre end forventet
ved projektets start sidste
sommer.

Førsteindsatsen
Skæreslukkeren har en fremtrædende rolle i HSE’en, hvor
den benyttes som et offensivt
værktøj, der på få sekunder
kan skære hul i både mur og
tag og derefter bekæmpe
branden udefra. Brandmændene på HSE’en har således
ikke røgdykkerudstyr og skal
ikke trænge ind i bygningen.
Netop den del har mødt
modstand fra brandmændene, der mener, at den mobile

styrke burde være større og
også omfatte røgdykkere.
Uddannelse til alle
Om natten og i weekenden
er HSE’en stationeret på
hovedbrandstationen og
bemandes herfra.
I øvrigt har samtlige 60
brandmænd i Halmstad fået en
to-dages uddannelse i brug af
skæreslukker, så alle kender dens
funktion, og så man kan lave en
fleksibel bemanding af HSE’en.
I øvrigt tager brandmændene på den fremskudte enhed
sig også af andre indsatser
end brand, fx trafikulykker,
hjertetilfælde, samt brandsyn og andet forebyggende
arbejde, som de hurtigt kan
løbe fra, hvis alarmen går.
HSE’en er bygget på et Mercedes Sprinter chassis og ud
over en Cobra skæreslukker
er den blandt andet udstyret
med et infrarødt kamera og
en overtryksventilator.
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