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En af Prags 2 Simon stiger/vandtårne på Scania 113E,
denne er i beredskab på station 2 Petríny. Foto: JLA

Brandvæsenet i Bruxelles havde indtil for nyligt en Dennis Rapier-sprøjte med belgisk
Vanassche-opbygning, årgang 1998, på deres station Cité. Foto Dennis Olsen
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Formanden har ordet
Det blev rigtig godt modtaget, da vi sidste år for første gang udgav et temablad, hvor såvel
artikler som billeder kredsede om et bestemt emne. Redaktionen besluttede derfor straks
at udgive et temablad også i 2008. I vores konstante søgen efter nye idéer, nye
uudforskede egne af vores fælles interesse, har vi denne gang lavet et temablad uden ét
eneste ord om de danske brandvæsener. Selv om foreningsnavnet fortsat antyder vores
nationale tilhørsforhold, så er der altså en spændende verden uden for landets grænser.
Som allerede annonceret i blad 1/2008 har vi derfor helliget dette blad vores europæiske
udland. Og vi kan lige så godt røbe det allerede nu – enhver forhåbning om et sted i dette
blad at finde et billede fra Danmark vil blive knust efterhånden som du, kære læser, får
arbejdet dig gennem ”Vi melder fra!” 2/2008.
Med god hjælp fra især Steffen Lund og Allan Holbek Hansen har redaktionen gravet i
gemmerne og fundet billeder fra nogle af de største europæiske brandvæsener. Det kan
næppe være undgået ret mange medlemmers opmærksomhed, at undertegnede har en
vis forkærlighed for de tyske brandvæsener – men det er heldigvis lykkedes os, udover
Tyskland, også at komme til England, Spanien, Belgien, Schweiz, Tjekkiet og Ungarn.
For at sikre en vis substans i præsentationerne har vi valgt at holde os til de store
brandvæsener (typisk hovedstadsbrandvæsener, dog med enkelte afvigelser) – dels byder
de største byer normalt på den største variation, dels er det herfra vi lettest kan finde
billeder, og dels forventer vi, at det er lettere for medlemmerne at identificere sig med
brandvæsenet i byer, hvis navne alle kender. Vi kunne have valgt at berette om f.eks.
Newcastle, Valencia, Liége, Genéve, Ostrava, Györ og Leipzig… men vi valgte altså på
øverste hylde: London, Barcelona, Bruxelles, Zürich, Prag, Budapest og Berlin!
Vi har også valgt at fokusere på billeder af aktuelle køretøjer – køretøjer, som i skrivende
stund fortsat er i drift i de pågældende brandvæsener. Igen med enkelte afvigelser.
Jeg vil gerne opfordre dig til at overveje, om ikke også du har billeder liggende fra nogle af
de rigtig store professionelle brandvæsener i Europa – der må være medlemmer, der har
fotos fra f.eks. Paris, Milano, Rom, Athen, Wien ? Eller hvad med Stockholm, Oslo,
Helsinki ? Det kunne være sjovt at lave endnu et ”Europa rundt”. Du er meget velkommen
til også at bidrage med tekst om brandvæsenerne, men det er bestemt ikke et krav!
Med håbet om at alle vil tage godt imod temabladet: God tur Europa rundt!
Jesper Lind Arpe
formand
FORSIDEN: 38 år i aktiv tjeneste og ”still going strong”: Berlins Magirus-kran fra 1970 har
blandt brandfolkene sin egen fanklub, og pionererne kan helt officielt undslå sig for en halv
times fysisk træning, hvis de på en vagt har kørt udrykningskørsel i den gamle kran uden
servostyring og med rat så stort som et møllehjul… Foto: JLA
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Sapeurs Pompiers Region de Bruxelles Capitale /
Brandweer Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Af Jesper Lind Arpe

Som overskriften antyder er vi i ”Europas hovedstad” – eller i hvert fald Belgiens: Brussels/
Bruxelles. Byen dækker 170 km2 og har ca. en million indbyggere.
Brandvæsenet varetager såvel brand- og redningstjeneste som akutambulancetjeneste.
Døgnberedskabet består af 152 funktioner, der bemander 11 sprøjter (5 mand), 7 stiger (2
mand), 19 ambulancer m.v. I alt rådes der over bl.a. 27 pumpekøretøjer, 18 drejestiger, 1
redningslift og 49 ambulancer. Dette beredskab er fordelt på 9 stationer, hvoraf
hovedstationen Héliport er langt den største med 3 slukningstog (sprøjte + stige), alle
specialkøretøjer og en styrke på 42 døgnfunktioner. Udover hovedstationen er der 4
stationer med hver 1 slukningstog samt 4 stationer med hver en sprøjte. Man yder ca. 180
assistancer i døgnet, heraf godt 150 ambulanceudrykninger.
Udrykningen sammensættes efter standarddisponeringsplaner ud fra meldingens ordlyd.
En normaludrykning til bygningsbrand består af sprøjte, stige og ambulance fra lokalstationen suppleret med indsatsleder og sprøjte fra hovedstationen samt en lægevogn fra
nærmeste lægestøttepunkt. Til ABA-alarmer, bil- og skorstensbrande alarmeres alene en
sprøjte fra lokalstationen, mens hovedstationen ikke involveres ud over eget distrikt.
Ligesom Danmark har Belgien ingen egen automobilproduktion. Brandvæsenerne er
derfor henvist til at benytte udenlandske fabrikater, hvilket giver en temmelig blandet flåde.
I Bruxelles har Mercedes tidligere været stamleverandør af lastvognschassiser – men
sådan er det ikke mere. I dag har Brandvæsenet en god blanding af Mercedes, MAN,
DAF, Volvo, VW og FIAT – og indtil for nyligt havde man endda en Dennis Rapier-sprøjte.
Siden 1980’erne har brand- og redningskøretøjerne været lakeret fluorescerende røde – i
stil med bl.a. Berlin og Hamburg. Den ældre del af vognparken ser stadig sådan ud, men i
dag leveres nye køretøjer i et design der minder meget om enhedsdesignet i Holland –
dvs. alm. røde biler med hvide og blå skråstriber på førerhuset. En belgisk specialitet er
dog bevaret, nemlig det faktum, at materielkassen på vandtankvogne hovedsageligt
holdes i hvid (se side 6). Ambulancerne er i øvrigt gule.
Siden 2001 har brandvæsenets standardsprøjte været en MB 1325 Atego med lokal
opbygning fra Vanassche. Det var også Vanassche der leverede den forrige generation
sprøjter på MB 1124 LN2 i begyndelsen af 1990’erne. Derimod har det tidligere været
Rosenbauer, der leverede tankvogne – det er dog ikke tilfældet med de to nyeste.
Drejestigerne er alle af Magirus-fabrikat og sådan har det været siden begyndelsen af
1990’erne med en enkelt undtagelse (en Renault med Metz-stige). Det er i øvrigt
tankevækkende, at man ikke indkøber brandkøretøjer i Frankrig – for eksempel har man
hverken Camiva- eller Riffaud-stiger. Belgien var i øvrigt den eneste større aftager af
danskbyggede snorkler fra Falck-Schmidt, der som bekendt ikke havde den store succes
herhjemme. Indtil 2007 stod der også på Bruxelles’ hovedstation en Falck-Schmidt-snorkel
på MB 2635-chassis. Den er nu udskiftet med en 34 m Bronto på MAN-chassis.
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Slukningstoget på station Anderlecht udgøres af disse to enheder:
”Pompe P33” (MB 1428 Atego ’04, årgang 2007, Vanassche-opbygning)
og ”Echelle E19” (MAN LE 15.280, årgang 2007, Magirus CS). Fotos: JLA
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En af Bruxelles’ 2 Volvo FM 9-tankvogne årg. 2007. Denne vogn står på station
Anderlecht, mens søsteren er at finde på hovedstationen Héliport. Foto: JLA

Hørsholms DAF-stige kaldes ”tulipantraktoren” – i Bruxelles har man på station
Héliport denne miljøvogn, der går under navnet ”Pomme” - ”kartoflen”. Foto: JLA
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I Bruxelles driver brandvæsenet også ambulancetjeneste. Køretøjerne er dels
FIAT Ducato og dels VW LT 35, som denne på station Anderlecht. Foto: JLA

Station Paddington, London. Stigen var den sidste Dennis/Camiva i tjeneste, og
er nu udskiftet med en ny MB Econic/Magirus. Hvor man tidligere sværgede til
Volvo/Saxon-sprøjter køber man i dag MB Atego/Plastisol. Foto: Steffen Lund
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Station Tottenham, London. Her er vognparken opdateret med to MB Atego-sprøjter og
MB Econic/Magirus-lift. Designpolitiet har ikke set på kofangerne… Foto: Steffen Lund

Disse Dodge-sprøjter er efterhånden fortid i London – efterfulgt af 2 Volvogenerationer og nu også 2 MB Atego-generationer. Her ses vogn A 242 fra
station Soho – en af byens travleste brandstationer. Foto: Preben Mortensen
Vi melder Fra! 2/08
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London Fire Brigade
Af Allan Holbek Hansen

Storbritanniens hovedstad London dækker et areal på 1.577 km2 (ca. tre gange så stort
som det tidligere Københavns Amt). I dette område bor over 7,5 mill. indbyggere (mere
end 10 gange Københavns Amt). Dette tal er ekskl. turister og pendlere. Brand- og
redningstjenesten hedder London Fire Brigade (LFB) og betragtes som verdens tredjestørste brandvæsen (kun overgået af Paris og New York).
LFB har 7.000 ansatte heraf 5.800 i den aktive del af tjenesten. De er fordelt på i alt 112
stationer - LFB er det eneste rene fuldtidsbrandvæsen i Storbritannien. Hver station er
bemandet med 4 roder der kaldes ”rød”, ”hvid”, ”blå” og ”grøn”. Hver rode ledes af en
”Watch Manager” og stationen som helhed ledes af en ”Station Manager”. ”Area
Manageren” har ansvaret for mellem tre og seks stationer. I modsætning til flere andre
storbybrandvæsener driver LFB ikke ambulancetjeneste, idet denne varetages af London
Ambulance Service med omkring 70 stationer.
Vognparken består pr. august 2008 udover ca. 65 reserve- og uddannelseskøretøjer af:
171 P/PL/DPL/RRU (dvs. automobilsprøjter af forskellige typer)
010 TL/ALP/HP (dvs. stiger eller lifte)
6 BWC (dvs. vandtankvogne)
15 FRU (dvs. pionerkøretøjer)
005 BCU/CSU (dvs. kommandovogne)
007 FID/FIV/FRV (acceleratorhund/brandefterforskning)
010 HDC (lastvogn til containermodul)
008 LRL/OSU/SSU (lastvogn/servicekøretøj)
001 MRS (pressestøttevogn)
Det er tankevækkende, at antallet af højderedningskøretøjer i en by som London kun er 10
stk. I København har man en stige pr. 72.000 indbyggere. I London er det tal mere end ti
gange så højt (det svarer til at København, Frederiksberg, Tårnby, Gentofte og Dragør
skulle dele 1 stige).
Det er også karakteristisk, at man i London ikke måler brandes størrelser i antallet af
slukningstog, men derimod i antallet af sprøjter (pumps) der er til stede (eksempelvis var
Kings Cross-branden en ”30 pump fire”). Et pumpekøretøj er bemandet med min. 4 og
maks. 6 mand.
Udrykningssammensætningen i London er opdelt i fire niveauer A, B, C, D:
• Niveau A kræver 3 pumps, heraf 2 inden for 5 minutter – den tredje inden for 8
minutter (eksempelvis til skyskrabere og fabrikker)
• Niveau B kræver 2 pumps, heraf 1 inden for 5 minutter og den anden inden for 8
minutter (eksempelvis til etageejendomme)
• Niveau C kræver 1 pump inden for 10 minutter (eksempelvis etplans boligbyggerier)
• Niveau D kræver 1 pump inden for 20 minutter
Desuden køres alle ABA-alarmer med 1 pump.
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Dennis og Carmichael var velkendte navne når talen faldt på engelske brandbiler. Efter en
periode, hvor man favoriserede Volvo er man i dag i vid udstrækning gået over til tyske
biler med stjerne på fronten og hollandsk Plastisol-opbygning. Dette gælder både sprøjter
og pionerkøretøjer. På stigeområdet har man også netop i løbet af i år udskiftet den sidste
tilbageværende Dennis-stige samt et antal Volvo-lifte med nye Mercedes Econic ALP’s
(lifte) fra Magirus, således at man i dag har 12 stk. heraf 5 reserver.
På værkstederne i Ruislip står i dag 6 stk. BWC (vandtankvogne) på DAF CF75-310 6 x 2
RS chassis. Disse blev indkøbt i 2005, men de er endnu ikke indsat i operativ tjeneste,
fordi man har problemer med krængningen i bilen under kørsel. Dette forventer man dog
snarest løst – og køretøjerne skal derefter indsættes på nogle af yderstationerne hvor der
er problemer med brandhanenettet.
Også i LFB har man mærket den øgede opmærksomhed som brand- og redningsmandskabet har fået efter 9/11. Den engelske regering iværksatte ”New Dimension”,
hvorigennem der skulle laves et landsdækkende USAR-beredskab (Urban Search &
Rescue). USAR-beredskabet skulle også kunne hjælpe til ved oversvømmelser & CBRNhændelser (chemical, biological, radioactive, nuclear). Til New Dimension indkøbte man
centralt 20 komplette USAR enheder, som hver bestod af tre MAN kroghejslastbiler med 5
forskellige moduler og 1 redningshundebil med hund.
Til bekæmpelse af oversvømmelser blev der indkøbt 50 MAN kroghejs (HVPU) med to
containere indeholdende 1 højtydende lænsepumpe og i alt 3 km slange. Til CBRNhændelserne blev der indkøbt 80 CBRN-køretøjer (IRU) og 50 MAN kroghejs med 36
afklædningsmoduler og 14 påklædningsmoduler. Dertil er der indkøbt 18
rekognosceringsenheder. Af disse enheder råder LFB over 4 USAR enheder, 9 HVPUenheder og 4 IRU enheder. Ikke alle enhederne er bemandet på fuld tid, men tjenesten på
køretøjet deles med en regulær brandbil (stige eller pumpe).
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To generationer ”Fire Rescue Units” – pionervogne. Øverst
Volvo FL 6/Carmichael på st. Euston (Foto: Preben Mortensen) og
nederst MB 1325 Atego/Papworth på st. Paddington (Foto: Steffen Lund).
Bemærk i øvrigt, at materielkasserne på Londons køretøjer er gået fra
alufarve i 80’erne over rød i 90’erne til nu neongul.
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Første slukningstog på hovedbrandstationen i Zürich udgøres af disse to enheder:
Tanklöschfahrzeug ”TLF 06” (Scania P420, årgang 2006, Rusterholz-opbygning)
og Autodrehleiter ”ADL 05” (MB 1828 Econic, årgang 2005, Metz L32). Fotos: JLA
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Denne gigant står på Zürichs hovedstation og repræsenterer bygningsforsikringens
specialkøretøjskoncept: ULF ”Universallöschfahrzeug” IVECO 340E52, Rusterholz,
årgang 1999. Kanton Zürich har i alt 14 af disse enheder. Foto JLA.

Vi melder Fra! 2/08

13

Dansk Selskab for Brandkøretøjer

Zürichs anden gigant: Hubrettungsfahrzeug HRF 05 (MB 3258 Actros ’02, Bronto F 53 RL,
årgang 2005). Bygningsforsikringen har sponsoreret køretøjet, der indgår som specialenhed for hele Kanton Zürich. Liften er ikke en fast del af et slukningstog. Foto JLA

På deltidsstationen Pikett Glattal i Zürich har man denne pionervogn ”P 82” på Saurer D
250 MF militærchassis med Rosenbauer-opbygning, årgang 1982. Vognen blev oprindeligt
leveret til hovedstationen i rød lakering, men har siden 1999 kørt i P.G. Foto JLA
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Hovedstationens miljøvogn, MB 1428, Rusterholz, årgang 1985. I Kanton Zürich bærer
alle miljøberedskabets køretøjer som det ses gul farve med lilla mavebælte. Foto JLA

Schutz & Rettung Zürich
Af Jesper Lind Arpe

Zürich er med sine 380.000 indbyggere (med omegn 1,1 mill.) den største by i Schweiz –
og Zürich kaldes også ”Downtown Schweiz”. Byen dækker ca. 92 km2 og er således
omtrent på størrelse med Københavns Kommune. Schweiz er politisk/administrativt inddelt
i 24 kantoner omtrent svarende til de danske amter. Brandvæsenet er i Schweiz reguleret
på kantonniveau, dvs. kantonerne fastsætter vilkår for kommunernes brandvæsener.
I kantonen ”Zürich” findes der 2 fuldtidsbrandvæsener ”Berufsfeuerwehr” nemlig Zürich og
Winterthur. Resten af kantonen er dækket af frivillige brandvæsener og et antal pikettbrandvæsener, hvor brandfolkene er deltidsansatte og dermed lønnede. En pikett er et
lokalt brandvæsen med 5 minutters udrykningstid som i Danmark (deltidsbrandvæsen),
der efter det oprindelige koncept skulle rykke ud med et såkaldt pikett-køretøj, dvs. et let
pumpekøretøj med 3-5 mand. En større undersøgelse af brandvæsenernes slagkraft
gennemført af kantonens bygningsforsikring medførte, at disse deltidsbrandvæsener siden
midten af 1950’erne skulle kunne rykke ud med en egentlig automobilsprøjte (Tanklöschfahrzeug med 2400 liter vand) og en 750 kg pulvertender udover pikettkøretøjet.
Feuerwehr Zürich og ambulancevæsenet ”Sanität Zürich” har siden 2001 været samlet
under paraplyorganisationen ”Schutz & Rettung Zürich” og i 2008 kom også brandvæsenet
i Zürichs internationale lufthavn ”Flughafen Kloten” ind under samme hat.
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Feuerwehr Zürich har en døgnbemandet hovedstation, som ligger midt i byen, tæt på en af
de store udfaldsveje. Størstedelen af beredskabet er samlet på hovedstationen samt et
nærliggende satellitdepot, hvor man har enkelte specialkøretøjer stående i en ubemandet
bygning – ved alarm afgår mandskabet i minibus fra hovedstationen til depotet og
bemander de relevante køretøjer. Stationen er dimensioneret til 2,5 slukningstog.
Udover hovedstationen er der naturligvis døgnbemanding på brandstationerne i
lufthavnen, som ligger 10 km nord for Zürich. Den ene lufthavnsstation bemander – udover
lufthavnsberedskabet – et almindeligt slukningstog, som indgår i beredskabet uden for
lufthavnen.
Desuden findes i Zürich én pikett-station Pikett Glattal, som ligger omtrent midt mellem
hovedstationen og lufthavnen. Pikett Glattal råder over 1,5 slukningstog samt enkelte
specialkøretøjer. Endelig er der etableret 11 frivillige brandvæsener i perifere bydele.
Brandvæsenet havde i 2007 3758 indsatser, heraf 577 brande, 857 ABA-alarmer, 705
vejrbetingede indsatser (storm, oversvømmelser m.v.), 274 miljøopgaver og 470
redningsopgaver af forskellig art.
Bygningsforsikringen (GVZ) har fortsat stor indflydelse på brandvæsenets dimensionering
og materiel. I begyndelsen af 1990’erne introducerede GVZ et nyt koncept som skulle
tilpasse kantonens brandvæsener til moderne tider og samtidig udnytte de begrænsede
økonomiske muligheder optimalt.
Det betød at man indførte en ny struktur for brandvæsenet i hele Kanton Zürich.
Organisatorisk opdeles beredskabet i dag således i 1 Kantonstøttepunktsbrandvæsen
(fusion af 3 lokale brandvæsener uden for Zürich), 12 regionale støttepunktsbrandvæsener
(herunder de professionelle brandvæsener i Zürich og Winterthur) samt de mange lokale
frivillige brandvæsener.
Det er GVZ der har udviklet køretøjskonceptet for brandvæsenerne og det er også GVZ,
der anskaffer de køretøjer, der indgår i støttepunktsberedskabet. Derfor vil man opleve, at
en del køretøjer prydes både af brandvæsenets bygningsforsikringens logo.
GVZ-køretøjerne er bl.a. de 4-akslede såkaldte Universallöschfahrzeuge med mindst 5000
l. vand, 1500 l. skumvæske og et 1500 kg pulveraggregat. Prototypen blev leveret allerede
i 1986 på Volvo F12. Efterfølgende er der 1994-2000 i 3 serier leveret yderligere 13 ULF
på Scania 143, Scania 144 og IVECO EuroStar 340E52 (Se side 13). Det schweiziske
firma Rusterholz har leveret hovedparten, men også Vogt (Schweiz), Brändle (Schweiz) og
Rosenbauer (Østrig) er med på listen.
Udover ULF’erne består støttepunktsberedskabet af pioner- og miljøkøretøjer (se side 14),
visse drejestiger og en redningslift (se side 13) samt containerbaseret specialmateriel.
Kanton Zürich står også bag en undersøgelse af indsatskøretøjers synlighed i
trafikbilledet. Undersøgelsen førte til, at man siden først i 1990’erne har foreskrevet, at
brandkøretøjerne i kantonen konsekvent lakeres lemongrønne med det typisk schweiziske
fluorescerende røde ”mavebælte” med hvide kantstriber. Det skal siges, at enkelte
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køretøjer allerede i 1980’erne blev leveret i dette design. Også visse andre kantoner i
Schweiz har indført netop dette design.
I byen Zürich er billedet lidt broget, da de frivillige brandvæsener stadig har enkelte røde
brandkøretøjer, mens hovedparten er grønne. Miljøkøretøjer er i hele kantonen gule med
lilla mavebælte og køretøjer, som er anskaffet af paraplyorganisationen Schutz & Rettung
Zürich er holdt i hvid med røde og blå stafferinger – ikke kun ambulancer men også
tjenestevogne og den helt nye MB Sprinter-kommandovogn, årgang 2008.
I Zürich består et slukningstog af en sprøjte (TLF) og en stige (ADL). Ved reducerede
udrykninger afgår kun en sprøjte. Der afsendes ikke pr. automatik en decideret
indsatsleder i eget køretøj ved standardudrykninger. I stedet er det holdlederen på først
ankommende sprøjte, der leder indsatsen (indsatsleder på niveau C). Afhængigt af
meldingen og ISL-C’s vurdering af indsatsens omfang, kan der fra hovedstationen
afsendes ”indsatsleder B” til at koordinere indsatsen – dette er normalt aktuelt når flere
slukningstog er indsat. Endelig har brandvæsenet en chefvagtordning (ISL-A), som
rekvireres ved helt særlige eller omfattende indsatser.
Siden 2002 har Feuerwehr Zürich konsekvent anskaffet sprøjter på Scania-chassis med
opbygning fra Rusterholz (se side 12), således at man i dag råder over 5 stk. Reserven er
en MB 1634 SK’88/Rosenbauer. Blandt drejestigerne har man 2 nedbyggede IVECO/
Magirus-stiger mens den nyeste er en MB Econic med Metz-stige (se side 12). I løbet af
2008-2009 kommer der yderligere 3 MB Econic men denne gang med Magirus-stige.

Berliner Feuerwehr
Af Jesper Lind Arpe

Som bekendt har den tyske forbundshovedstad Berlin en helt enestående historie. Efter 2.
verdenskrig blev Tyskland delt og gennem godt 40 år var byen reelt delt i to byer, hvoraf
den østlige del var hovedstad for DDR, mens den vestlige del var en særlig administrativ
enhed, som i begyndelsen blev styret af de 3 vestlige allierede i fællesskab, men som
senere fik status som en vesttysk delstat på linie med de 10 andre, men med særlige vilkår
betinget af den isolerede beliggenhed midt i det kommunistiske DDR. Gennem 28 år var
byen fysisk delt af Berlin-muren.
Selvfølgelig satte de politiske realiteter også sit præg på brandvæsenet i begge sider af
muren. I Østberlin forblev brandvæsenet en særlig enhed under politiet (”Kommando F”)
efter krigen – mandskabet bar våben og som alle andre offentlige systemer blev brandvæsenets arbejde mørkelagt. Den tekniske genopbygning af brandvæsenet i DDR blev
lagt i helt faste rammer og man udviklede et ganske lille antal helt standardiserede
køretøjer som byggedes i meget store styktal til både hjemmemarkedet og de kommunistiske nabolande. Dette betød, at den tekniske udvikling stagnerede, hvilket blandt andet
illustreres af, at den senest konciperede standardsprøjte fra midten af 1960’erne forblev i
produktion næsten uændret helt frem til murens fald i 1989.
Det var således en enorm udfordring for Vestberlins brandvæsen pludselig ”over night” at
skulle fusionere med det østberlinske brandpoliti. Hvordan håndterer man lige at byen
pludselig nærmest uden varsel vokser med godt en million indbyggere, at landområdet
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fordobles, at de nye kolleger er våbenbærende politifolk med utidssvarende brandmandsuddannelse og at materiellet er håbløst forældet ?
Det første, der skete var, at samtlige drejestiger i Østberlin blev udrangeret fordi de på
ingen måde levede op til de meget strenge sikkerhedskrav, der stilledes til drejestiger i
Vesttyskland. For stadig at kunne varetage beredskabet i den østlige del af byen måtte
man grave et antal ellers skrottede ældre vestberlinske drejestiger op af mølposen, give
dem en lynrenovering og i al hast indsætte dem i Østberlin. Da østberlinerne slet ikke
kendte til moderne vestlig teknik måtte man samtidig forflytte en del vestchauffører til
østberlinske brandstationer, hvilket så igen gav en del problemer under udrykning – for i
Østberlin har man sporvogne, hvilket man ikke var vant til fra Vestberlin… Dette
resulterede i både forsinkede udrykninger og flere kollissioner mellem sporvogne
(vognstyrerne var ikke vant til hurtige køretøjer) og udrykningskøretøjer.
Berlin dækker et område på 892 km2 (København 88 km2) – for at illustrere størrelsen kan
det nævnes, at byen er en lille smule større end Bornholm! På dette område bor officielt
små 4 millioner mennesker. Disse betjenes af 100 brandstationer, hvoraf de 38 er
døgnbemandede – dog bor enkelte af de 62 frivillige enheder sammen med profferne på
én brandstation, således at det reelle stationstal er lidt lavere end 100.
Nogle af de frivillige har egne slukningsdistrikter, mens andre kun er deltidsbrandvæsener,
hvor mandskabet kun skal give møde uden for normal arbejdstid og i enkelte weekender,
hvor de besætter de døgnbemandede stationer for at de professionelle brandfolk kan
afspadsere og de frivillige kan få lidt autentisk indsatspraksis i storbyen.
Udover brand- og redningstjenesten varetager brandvæsenet også akutambulancetjenesten samt bemander byens i alt 17 lægeambulancer.
Vognparken består af intet mindre end 727 køretøjer. Dertil kommer 45 containere, 78
anhængere og 3 slukningsbåde. Berliner Feuerwehr råder over 260 pumpekøretøjer, heraf
21 tankvogne. Desuden findes bl.a. 42 drejestiger og 153 ambulancer. Pionertjenesten har
to afdelinger – en i vest og en i øst. Denne særlige tjenestegren råder bl.a. over 3 svære
pionervogne, evakueringsbus, 3 kraner, 2 dykkervogne, 20 containertrækkere og en 50 m
lift. Dermed er Berliner Feuerwehr blandt verdens største hvad angår antallet af køretøjer.
Alle køretøjer fra det tidligere Østberlin er i dag udrangerede – men man skal ikke længere
væk end bare lige uden for bygrænsen, hvor Berufsfeuerwehr Potsdam har både kran,
dykkervogn og reserve-stige af østtysk fabrikat…
I 1999 afskaffede man den traditionelle tyske taktiske enhed slukningstoget. I stedet udgør
en sprøjte med holdleder og 5 mand i dag en selvstændig taktisk enhed. Efter i nogle få år
at have betragtet drejestigen som et specialkøretøj, som blev taget med efter behov af
3’eren og 4’eren på sprøjten, er man pr. 1/8 2008 gået tilbage til at have fast bemanding
på stigen. Ligesom i London er den taktiske enhed dog stadig en sprøjte, og størrelsen af
en indsats afspejles i rapporterne som antallet af indsatte sprøjter.
Indsatsledelsen er opdelt i 4 niveauer, hvor mesteren på første sprøjte er indsatsleder på
udrykninger hvor der kun møder højst 2 sprøjter. Fra 3 sprøjter rykker tillige en indsatsleder C ud. Ved større indsatser alarmeres desuden en B-indsatsleder og ved helt særlige
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hændelser alarmeres også chefvagten – A-indsatslederen. Berlin dækkes døgnet rundt af
6 C-indsatsledere og 2 B-indsatsledere, mens A-indsatslederen også er på døgn, men
rykker ud hjemmefra efter behov.
Siden krigen har Berlin været MAN-højborg. Helt op til i dag har man generelt været
storkunde hos MAN hvad angår lastvogne, mens Mercedes næsten har haft monopol på
at levere ambulancekøretøjer. Blandt de 260 pumpekøretøjer findes 5 MB-tankvogne og
75 MB-sprøjter (men de 57 er stillet til rådighed af staten og Berlin har ikke haft indflydelse
på vognmærket) – resten er MAN. Ligesådan ser det ud med stigerne – 3 MB, 2 IVECO og
37 MAN! Og pionertjenesten kører også næsten udelukkende MAN. Ambulancebeholdningen tæller 1 (!) VW, mens de 152 andre er MB Sprinter i mange forskellige varianter.
Det traditionelle design på køretøjerne har været lakering i fluorescerende rød for primærkøretøjernes vedkommende, mens special- og logistikkøretøjer har været (og er) alm.
røde af økonomiske grunde. Siden 1998 har nye primærkøretøjer (brand- og
ambulancekøretøjer, indsatsledervogne og enkelte specialkøretøjer) været dekoreret med
foliedesign, hvor bilen lakeres hvid og derefter forsynes med folie. I begyndelsen brugte
man alm. rød folie, men i dag er man gået over til fluorescerende rød folie, da genkendeligheden i gadebilledet gik tabt med den røde folie.
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Den nyeste generation sprøjter (LHF) i Berlin er bygget af Rosenbauer på MAN TGL
12.240. Denne LHF, årg. 2007, tilhører station Buckow i Sydberlin. Foto JLA
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Drejestigen her viser det traditionelle flourrøde design. Også chassiset er meget typisk for
Berlin. MAN 14.232 F med Magirus-stige, årgang 1994. Station: Lichtenberg. Foto JLA

6000 liters tankvogn på station Marzahn. Tankvognen er bygget i 1992 af Rosenbauer
på MAN 17.232 F og er den eneste, der fast indgår i et slukningstog. Foto JLA

I virkeligheden ikke så typisk mere – denne ambulance er dekoreret med det
første foliedesign (alm. rød) og er opbygget af WAS, mens de fleste vogne
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i dag er bygget af Fahrtec og med fluorescerende rød folie. MB 413 CDI
Sprinter, årgang 2002, station Tempelhof. Foto JLA

Brandvæsenet i Prag købte i 1990’erne nogle få Dennis-sprøjter bygget i England hos
John Dennis Coachbuilders. Senere anskaffede man flere Dennis’er, men opbygningen
skete lokalt hos THT – således også denne Rapier fra station Holesovice. Foto JLA

Det er ikke så tit man ser Bronto-lifte på østeuropæiske chassiser. Derfor spærrede
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jeg også øjnene op på station Holesovice over denne 40 m Bronto på tjekkisk
Tatra 815. Samme station har også en 50 m IVECO/Magirus-stige! Foto JLA

I Prag indgår tankvogne i beredskabet på de fleste stationer. På station Smichov
har de denne Tatra 815 med THT-opbygning. I virkeligheden er der tale om en
moderne udgave af en klassisk tjekkisk model oprindeligt bygget af Karosa
– i øvrigt en stor eksportsucces inden for østblokken. Foto JLA
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Endnu en Tatra 815 – denne med 20 tons kran fra CKD på station Strasnice.
Prag har to kraner af denne type samt en stor 30 tons kran. Foto JLA

Hasičsky Záchranny Sbor Hlavnίho města Prahy
Af Jesper Lind Arpe

Bag denne noget kryptiske betegnelse gemmer sig brandvæsenet i ”Den Gyldne Stad” –
Tjekkiets hovedstad Prag. Navnet betyder direkte oversat: Brand- og redningstjenesten for
hovedstaden Prag.
Prag er en by på 500 km2 (Københavns Kommune 88 km2) og 1,2 millioner indbyggere.
Byen dækkes af i alt 11 professionelle, døgnbemandede brandstationer, heraf 1 bådstation på floden Moldau. Desuden findes i byens yderområder frivillige brandvæsener
med eget slukningsområde. Ved indsatser i disse områder afsendes det professionelle
brandvæsen dog altid som backup, trods op til 20 km’s kørevej.
Indsatstaktisk udgøres basisenheden af et sprøjtekøretøj med holdleder + chauffør +
radiovagt + 3 brandmænd. I Prag findes både rene ”brandsprøjter” og kombinerede
”brand-/pionersprøjter”. Standardudrykningen sammensættes med sprøjte + relevante
specialkøretøjer, f.eks. stige/lift, tankvogn eller let redningsvogn alt efter meldingen.
Brandvæsenet har ingen indsatsledervagt. Indsatsledelsen varetages af holdleder på det
første sprøjtekøretøj, der møder på indsatsstedet. Chefvagten afgår i tjenestekøretøj, men
kun såfremt vagthavende chef ud fra situationsmeldingen vurderer det nødvendigt.
Ambulancetjenesten varetages ikke af brandvæsenet men af en anden offentlig institution:
Zdravotnická Záchranná Služba Hlavního mĕsta Prahy (tjekkerne må jo brække tungen
inden de er 3 år…)
Vognparken er en temmelig blandet samling, som bærer præg af, at brandvæsenet siden
jerntæppets opløsning i flere omgange har indkøbt nyt materiel i Vesten, hvor udbuddet
hver gang er vundet af en ny leverandør. Det er ligeledes karakteristisk, at man i
forholdsvis vid udstrækning fortsat benytter sig af lokalt opbyggede køretøjer.
Blandt Prags brandkøretøjer finder man i dag såvel udenlandske IVECO-, Dennis-,
Scania- og Mercedes-vogne som tjekkiske Tatra, Liaz og Avia. På opbyggersiden er både
Magirus, JDC (Dennis), Simon, Bronto, Rosenbauer samt tjekkiske Karosa og især THT
repræsenteret. Når dertil lægges, at byen har et meget varieret udvalg af højderedningskøretøjer – 30 m og 52 m Magirus-stiger med og uden knækled, US-inspirerede Simonstiger, 32 m Magirus-lift og Bronto-lift på både Tatra (40 m) og Scania (42 m) – ja så står
det klart for de fleste, at Prags brandvæsen er et ganske spændende bekendtskab.
Hver station råder som udgangspunkt over 2 sprøjter (Dennis/IVECO/MB Atego), tankvogn
(typisk Tatra), drejestige (typisk IVECO), kulsyretender (typisk Avia A60) og let pionervogn
(typisk VW T4). Dertil kommer specialkøretøjer som lifte, svær pionervogn, redningskran,
dykkervogn, miljøvogn.
Station 11 indtager en særstilling. Stationen er beliggende i Pražský hrad, Prags borg,
som er Europas største borganlæg. Brandstationen dækker således alle statsinstitutioner
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og museer på borgen og er udstyret med en mindre sprøjte, der kan komme rundt på de
snævre veje i borgområdet.

Cos de Bombers Barcelona
Af Steffen Lund og Jesper Lind Arpe

Barcelona er hovedstaden i den autonome – reelt delvist selvstyrende – nordspanske
provins Catalunya (Katalonien). Byen er ca. 100 km2 (Københavns Kommune 88 km2) og
har ca. 1,6 millioner indbyggere og er vel nok mest kendt for sit verdensberømte
fodboldflagskib FC Barcelona. I Katalonien er det primære sprog katalansk, og
brandvæsenets officielle navn er da også ”Cos de Bombers” (katalansk) og ikke ”Cuerpo
de Bomberos” (spansk).
Barcelona dækkes fra 6 døgnbemandede brandstationer samt en døgnbemandet, mindre
satellitstation. Hovedstationen, Eixample, er beliggende centralt i byen. Derudover findes
stationerne Vall d’Hebron med satellitten Vallvidrera, Sant Andreu, Llevant, Drassanes og
Zona Franca.
Bortset fra de tungere pumpekøretøjer er materiellet overvejende af sydtysk herkomst med
den berømte stjerne på fronten. Grundstammen i vognparken udgøres af sprøjterne, som
findes i 3 forskellige varianter: Let bysprøjte ”8/8” (10 stk.) med 1000 liter vandtank typisk
opbygget på MB T2/Vario-chassis (se side 25), tung sprøjte (6 stk.) på bl.a. IVECO og
Pegaso med 3000-4000 liter og terrængående sprøjte (5 stk.) på IVECO med 2500 liter
ombord (se side 25). Dertil kommer 3 svære vandtankvogne med 6000-7000 liter vand og
tagmonitor.
Ca. en gang hvert femte år falder der sne i Barcelona og så går alt galt i trafikken… Derfor
er de terrængående sprøjter forsynet med beslag til montering af sneplov.
I Barcelona havde man en overgang verdens højeste brandsnorkel, en italienskbygget 72
m Cella, ligesom også mindre lifte har været anvendt. I dag er man næsten helt gået over
til konventionelle drejestiger. Brandvæsenet råder jf. egen hjemmeside over 6 stk. 30 m
stiger (MB 1528 Atego/Magirus, se side 26), 1 stk. 18 m stige (MB 1218 Atego/Metz, se
side 26) samt én 27 m Bronto-lift (leverandør Incipresa) på MB 1831 SK’94 (se side 26).
Vognparken udgøres desuden af 5 lette pionervogne, 9 specialkøretøjer herunder 1
slangetender, 1 miljøcontainer med trækker, 1 Liebherr pionerkran, 1 dykkervogn, 1
kombineret røgdykker- og ventilatorvogn, 1 drivmiddelvogn (se side 27), 1 containertrækker (med blå blink, se side 27) m.v.
Køretøjerne fremstår i ensartet design: Rød med hvide fordøre, kofangere og tagflader. I
Barcelona består de visuelle udrykningssignaler er orange blink! MB Atego-containertrækkeren er forsøgsvis monteret med blå blink – det skal blive spændende at se, om
katalanerne kommer til fornuft en dag og udstyrer hele vognparken med blå blink…
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Let 1000-liter sprøjte på vej til indsats fra station Eixample. Foto Steffen Lund

Tung 2500 liter sprøjte på IVECO 4x4. Forrest ses beslaget til sneplov
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– svært at forestille sig i det solbeskinnede Spanien… Foto Steffen Lund

På dette foto fra hovedstationen Eixample ses såvel 30 m Magirus-stige på
MB 1528 Atego og 18 m Metz-stige på MB 1218 Atego. Foto Steffen Lund
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27 m Bronto-lift på MB 1831 SK’94 – igen fra hovedstationen Eixample. Foto Steffen Lund

Enhed J-16 er denne MB 1828 Atego containertrækker med læssekran. Bemærk
de blå udrykningslygter – ikke et vanligt syn i Spanien! Foto Steffen Lund

Som støtteenhed ved længerevarende indsatser har brandvæsenet i Barcelona denne drivmiddelvogn på MB 612D Vario,
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der fungerer som mobil dieseltankstation. Foto Steffen Lund

I Budapest har brandvæsenet efterhånden udfaset alle chassiser af østeuropæisk
oprindelse og i flere omgange købt vestlige sprøjter. Her en Steyr 11S18
med ungarsk Heros-opbygning. Station Angyalföld. Foto JLA

Mod slutningen af forrige årtusinde anskaffedes en ny generation sprøjter. Denne
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gang gik man udenlands og købte hos Rosenbauer et antal nyudviklede AT-modeller
på MB 1124 LN2. Denne 2000 liter-sprøjte kører på station Köbanya. Foto JLA

Tüzoltóság Budapest
Af Jesper Lind Arpe

Budapest er en af de største hovedstæder i det gamle Østeuropa. Byen, der gennemløbes
af Europas længste flod Donau, opstod i 1872 ved sammenlægning af 3 selvstændige
byer omkring floden – Buda og Óbuda i det bakkede landskab vest for Donau samt det
helt flade Pest på Donaus østlige side. Budapest har i dag 1,7 mill. indbyggere, hvoraf ca.
2/3 bor på Pestsiden, og byen dækker ca. 595 km2. dvs. ca. 7 gange så meget som
Københavns Kommune.
Brandvæsenet, eller Tüzoltóság [Ty’soltosjak] som det hedder på de kanter, er et
fuldstændigt fuldtidsforetagende – der er hverken deltids- eller frivillige brandstationer.
Budapest er inddelt i 22 administrative zoner (”kommuner”) betegnet med romertallene I –
XI og XIII – XXIII (1 – 11, 13-23). Brandvæsenets organisation opererer med 5 geografiske
enheder, som hver varetager beredskabet i et antal zoner.
De 5 enheder (Buda-nord, Buda-syd, Pest-nord, Pest-central, Pest-syd) består hver af 3-4
brandstationer og Budapest har i alt 17 brandstationer. Hver station er benævnt efter den
zone, hvor den ligger – eksempelvis ligger station II i Budapests 2. zone, mens station XXI
ligger i 21. zone. Det bemærkes, at selvom stationerne også bærer navne efter deres
bydel, så omtales de internt i brandvæsenet med deres romertal.
Både stationer og vognpark bærer fortsat præg af, at byen var kommunistisk indtil for snart
20 år siden og at der siden østblokkens opløsning er blevet investeret massivt i nyt
materiel, dog uden at omstillingen til vestlig teknik endnu er helt fuldbragt.
Der findes således fortsat køretøjer af østeuropæisk afstamning hos brandvæsenet i
Budapest bl.a. pulver- og skumtendere på RABA (MAN-lastvogne, type F8, produceret på
licens i Ungarn og markedsført som ”RABA”), tankvogne på Csepel (ungarsk lastvognsfabrikat), pulvertender på IFA (lastvogne fra Ludwigsfelde i Østtyskland) og Lada Nivatjenestevogn.
I tiden efter de politiske omvæltninger orienterede brandvæsenet sig i første omgang mod
deres østrigske naboer, med hvem de har en fælles fortid som kejserriget Østrig-Ungarn.
Det betød, at moderniseringen af materiellet blev præget af østrigske leverandører.
Der blev indkøbt nye 2000- og 4000-liter-sprøjter opbygget lokalt af BM Heros i Budapest
på Steyr-chassis’er og fra slutningen af 1990’erne fik brandvæsenet en serie 2000- og
4000-liter-sprøjter på MB 1124 LN2 hhv. MB 1234 SK’94 – begge varianter med den helt
nye Rosenbauer AT-materielkasse, som man ellers først så i udlandet efter at Mercedes
havde lanceret deres nye lette lastvognsmodel Atego. Til stationerne i de tæt bebyggede
områder med smalle gader anskaffede man 1000-liter-sprøjter på MB 814D med Herosopbygning.
Drejestigerne er overvejende standard Magirus-stiger på IVECO-chassis’er.
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De seneste år har Renault næsten haft patent på at levere brandkøretøjer til Budapest:
Flere 2000-liter-sprøjter på Renault Midlum 270 med finsk Saurus-opbygning, 3 stk.
Renault Premium 420 Bronto-lifte, heraf 2 på 53 m og 1 på 42 m og mindst 1
containertrækker Renault Kerax 340. Det forlyder iøvrigt, at man generelt ikke er særlig
tilfredse med Renault-bilerne.
En normaludrykning i Budapest består af primærsprøjte med 1+5 mand, sekundærsprøjte
med 4 mand og et højderedningskøretøj (2 mand), som for 10 stationers vedkommende er
en drejestige, mens 4 stationer kører med lift. Ikke alle stationer råder over 2 sprøjter. I
dette tilfælde suppleres udrykningen op med en sprøjte fra en nabostation, præcis som
man kender det med stigerne i København.
I Budapest arbejder man med forskellige alarmniveauer alt efter meldingens ordlyd og den
konkrete vurdering på indsatsstedet. På alarmniveau 1-4 er det holdlederen på første
sprøjte, der leder indsatsen. Først fra niveau 5 rykker den centrale indsatsleder (TCS) ud.
Byen er opdelt i to TCS-distrikter – Buda og Pest. I Buda kører man med firehjulstrækker,
mens Pest dækkes med en ny MB Vito. TCS-vognen er bemandet med chauffør,
vagthavende indsatsleder samt bagvagthavende. Hans funktion er at oprette
kommandopost, at assistere vagthavende og efter behov erstatte denne.
Sammen med hver af de 2 TCS-vogne kører en selvstændig taktisk pumpeenhed –
redningssprøjten. Denne er en almindelig 1000- eller 2000-liter-sprøjte, hvor mandskabet
primært indsættes til personredning – altså en slags eliteenhed som kan sammenlignes
lidt med den københavnske røgdykkertjeneste, om end åndedrætssystemet er det samme
som de andre brandfolks og om end redningssprøjten ikke indgår i normaludrykningen.
Brandvæsenet har ikke en særlig pionertjeneste. I stedet er i alt 3 kraner (1 Liebherr og 2
FAUN Tadano), 1 svær redningsvogn og 5 lette redningsvogne fordelt på forskellige
brandstationer og bemandes lokalt. Miljø- og dykkerberedskabet er placeret på
specialstationen Csepel, der ligger på Csepelsziget (Csepel-øen) midt i Donau.
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Sidste skud på stammen er 4000-liter sprøjter på Renault Midlum 270 4x4
leveret af Saurus i Finland. Denne sprøjte er stationeret i Ujpest. Foto JLA

Endnu en repræsentant for fransk/finsk samarbejde. Billedet viser ét af
brandvæsenets to Renault Premium 420 med 53 m Bronto-lift. Begge
indgår som fast del af et slukningstog – denne på station Angyalföld. Foto JLA
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Igen en vogn fra station Angyalföld: Tadano-FAUN kran, som
brandvæsenet har to af. Vognen kan også bruges til transport af
havarerede køretøjer i den store hækmonterede grill. Foto JLA

Ungarsk MAN, dvs. RÁBA, 26.230 opbygget med pulveraggregat af
ungarsk herkomst og stationeret i Köbanya. Brandvæsenet har
en tilsvarende vogn opbygget på østtysk IFA-chassis. Foto JLA
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