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Skibby Brandvæsen. Foto: Steffen Lund

Birkerød Kommunale Redningsberedskab P 2. Foto: JLA

Karlebo Kommune 0753. Foto: JLA

Birkerød Redningsberedskab P1. Foto: Lars Larsen

Gentofte Brandvæsen P 1. Foto: JLA

Allerød Redningsberedskab 0745. Foto: JLA

Vallensbæk Kommune. Foto: Steffen Lund

Ballerup Kommune. Foto: Lars Larsen
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Det er redaktionens håb at vi med dette
temablad kan være med til at udbrede
kendskabet til - og ikke mindst interessen
for indsatsledervognen.

Indsatsledervogne
Af Tony F. Rasmussen

Lad Vi melder fra! 2/09 være en hyldest til
dette lidt oversete køretøj.

Det mindst interessante
køretøj i brandudrykningen er
vel indsatslederens køretøj.

God fornøjelse med læsningen.
Det er i al fald min egen
umiddelbare opfattelse og
jeg ved den deles af
mange andre med hang til
dette vort fælles interesseområde.

Vi melder fra!

Imidlertid dækker betegnelsen
Indsatsledervogn
ledervogn over meget andet og
mere en blot et transportmiddel for
vagthavende indsatsleder.

Medlemsbladet udsendes op til 4 gange om året
til foreningens medlemmer og
samarbejdspartnere.

Medlemsblad for Dansk Selskab for Brandkøretøjer

Billeder og artikler bedes sendt til
ansvarshavende redaktør, med tydeligt navn,
adresse og anden relevant information bag på
billederne. Ønskes tilsendte materiale retur bedes
dette oplyst.

I dag er der tale om rullende kontorer med
en bred vifte
te af højteknologiske
hjælpemidler, placeret i mangeartede
køretøjer. Den historiske udvikling af
indsatsledervognen beskrives mere
udførligt andetsteds i bladet.

Foreningsskadeligt
reningsskadeligt stof samt negativ omtale af
private eller offentlige beredskabsaktører vil ikke
blive trykt. Eftertryk kun med redaktørens
tilladelse.

Der har gennem tiden været en klar
tendens med hensyn til valg af køretøjer til
brug for indsatsledervogne.
atsledervogne. Nogle
kommuner har dog, med større eller
mindre held valgt at træde uden for
normen, både hvad vogntyper og farver
angår.

Redaktion
Jesper Lind Arpe
Ansvarshavende Redaktør
Tony F. Rasmussen
Assensvej 68
4700 Næstved

Vi har fået stillet en stor mængde billeder
til rådighed af medlemmerne, mange tak.
Disse billeder har vi,, efter bedste evne,
valgt at opdele i fem kategorier:
Klassiske/nyklassiske køretøjer, sjældne
køretøjer, køretøjer med alternative farver,
4X4 køretøjer og øvrige køretøjer.
køretøjer

E-mail: kontakt@brandkoretojer.dk
Web: www.brandkoretojer.dk
Trykt på eget trykkeri.
Forsiden
Næstved Brand & Rednings reservevagthavende
NB22 (nu I 2), en Volvo V70 2,4 turbo med 200
hk, årgang 2000.

Indlysende er det, at en del billeder passer
i flere kategorier. Vi har dog forsøgt at
prioritere
ere dem efter bedste evne, således at
vi får et bredt udsnit af køretøjer.

Vognen er her fotograferet på Næstved Havn af
Tony F. Rasmussen.

Derfor, finder du ikke din yndlings bil i den
ene kategori, så prøv i en af de andre.
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varetage indsatsledelsen, var der ikke fastsat
bestemmelser for, hvorledes inspektørerne skulle
lade sig transportere.

Fra hestevogn til
avanceret feltherrekontor
- indsatsledervognens historie, del 1:
1870-1960
Af: Jesper Lind Arpe

”Brandinspecteuren forestaaer
under Magistratens Overtilsyn
Ledelsen af det hele
Brandvæsen, er
Høistkommanderende ved alle
Ildebrande…” og
”(Assistenterne) skulle
skifteviis være tilstede paa Hovedbrandvagten,
ved opstaaende Ildebrande lede alle
Slukningsforanstaltninger, indtil
Brandinspecteuren
dinspecteuren eller Vicebrandinspecteuren
indfinder sig…”

Gentofte Brandvæsen P1, Chevolet Fleetmaster fra 1946. Foto:
Steffen Lund.

De første år var man henvist til simpelthen at tage
en taxi i form af en droske – og var det ikke
umiddelbart muligt at skaffe en droske, jamen så
måtte inspektøren ganske enkelt gå til
brandstedet. Dette kunne selvfølgelig tage sin tid,
og i brandvæsenets regulativ blev det jf.
ovenstående da også beskrevet, at assistenterne
– altså dem man i stadig ville kalde holdlederne –
havde ansvar
var for ledelsen af indsatsen indtil
inspektøren dukkede op.

Således står der i Regulativ for Kjøbenhavns
Brandvæsen af 21. juni 1870, som er udstedt i
medfør af Lov om Brandvæsenet i Kjøbenhavn af
15. maj 1868. Regulativet anses for at være
Københavns Brandvæsens
æsens ”fødselsattest”, og
heraf fremgår det, at man allerede på dette
tidspunkt var fuldt ud klar over, at
brandmandskabet under indsats måtte
underlægges en leder, som havde ansvaret for
slukningsarbejdet, og som derfor nødvendigvis
måtte være til stede på
å brandstedet for at styre
slagets gang.
Som det ses af uddraget ovenfor var
brandinspektøren den øverste leder af hele
brandvæsenet. Denne titel ændrede navn i 1898
til branddirektør og igen i 1908, hvorefter den
øverste leder var brandchefen. Herefter
betegnedes
tegnedes assistenterne som brandinspektører.

Frederiksberg Brandvæsen P 1, Volvo Amazon stationcar med
forhøjet tag. Foto: Bemo.

I 1884 ansatte Magistraten den tidligere kaptajn i
hærens ingeniørkorps Sextus Meyer som ny
brandinspektør.
tør. Meyer var en særdeles fremsynet
mand, som i sin regeringstid fra 1884 til 1909 jf.
flere kilder stod bag den til dato største
modernisering af brandvæsenet – både hvad
angår organisationen og det tekniske område.

Landauer til inspektøren
Selvom der således i den første bekendtgørelse
om kommunens brandvæsen blev stillet krav om,
at brandinspektøren eller vicebrand-inspektøren
inspektøren
skulle indfinde sig på ethvert brandsted for at
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Det var således i Meyers tid – nemlig i 1892 - at
man valgte at indkøbe en Landauer, dvs. en
hestevogn, til brand- og vicebrandinspektøren,
således at en af disse altid havde et
befordringsmiddel til rådighed og dermed altid
havde mulighed for straks at indfinde sig på
brandstedet. Allerede
rede 3 år senere blev der
anskaffet yderligere en hestevogn til vagthavende
assistent på hovedbrandstationen – i øvrigt den
hovedbrandstation i kender i dag.

fordi København som følge af de store bybrande
gradvist havde indført
dført krav til hvordan man skulle
bygge huse der var rimeligt brand-sikrede,
brand
mens
landsognene uden for byen ikke havde som
byggeregler overhovedet og i øvrigt fortsat var
præget af regulære landejendomme.
Disse forhold betød dels, at brandinspektøren fik
væsentligt
æsentligt længere responstid til store dele af
byen og dels, at brandobjekterne var meget
anderledes – formentlig lidt mere spredt, men til
gengæld også helt uden brandsikring.

Disse to hestevogne må derfor anses for at være
de første indsatsledervogne her i landet.

Udrykning
ng med inspektørvogn og røgtender fra
Hovedbrandstationen.. Foto: Steffen Lund.

Set i lyset af den gryende motorisering af
transportmidler, var det nærliggende at overveje,
om ikke det i længden var nødvendigt at anskaffe
et motorkøretøj, således at responstiden igen
kunne nedsættes til et rimeligt niveau. I 1907
indkøbte brandvæsenet den allerførste bil i
korpset – en Peugeot Huber – direkte med det
formål at motorisere
otorisere den vagthavende
indsatsleder, som ikke længere var
brandvæsenets øverste chef eller hans
stedfortræder, men derimod en
assistent/brandfuldmægtig (fra 1908 benævnt
brandinspektør - ikke at forveksle med øverste
chef, brandchefen).

Københavns Brandvæsen P 1,, MB 220. Foto: Steffen Lund

Teknisk indsatsledelse
ledelse i faste rammer
I 1913 anskaffede Gentofte Brandvæsen – som i
øvrigt var blandt pionererne herhjemme i forhold
til at indføre motoriserede brandkøretøjer – en
Ford T, og i 1924 blev inspektøren på
Frederiksberg motoriseret i en Delaunay-Belville,
Delaunay
mens
ns Århus Brandvæsen året før havde købt en
Stoewer. Men i mange årtier var sådanne
inspektørvogne ikke et fænomen man så andre
steder end i de store byer.
I det hele taget fandtes der ikke detaljerede
bestemmelser om, hvem der skulle have
kommandoen på indsatsstederne
satsstederne uden for
København. Brandvæsenerne uden for
hovedstaden var helt frem til 1960 reguleret af
Lov om brandvæsenet i købstæderne (1873) og
Lov om brandpolitiet på landet (1926).

Motorisering af inspektørens ekvipage
Da de udenbys områder Brønshøj Sogn, Sundby
Sogn, Nathanaels Sogn, Valby, Vigerslev og
Kongens Enghave i 1901-1902
1902 blev indlemmet i
København voksede byens areal til det
tredobbelte. Samtidig var bebyggelsen markant
anderledes end i selve København,
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Indsatsledervogne i 1/87
Oplæg af Dennis Olsen og Steffen Lund. Redigeret af
Tony F. Rasmussen.

Nok postuleres
postulere det i
indledning, at indsatslederindsatsleder
vognen er udrykningens
mindst interessante køretøj,
men heldigvis er der da
eksempler på undtagelser,
undtagelse der
bekræfter reglen.
Københavns Brandvæsen P 1, MB 230 D-8
8. Foto: Preben
Mortensen.

Først i 1960 – samtidig med Danmarks første
landsbyggelov – trådte den første samlede lov om
brandvæsenet uden for København i kraft –
”Brandloven”. I brandloven blev det slået fast, at
enhver kommune – både købstadskommuner og
sognekommuner – skulle udnævne
ne en
brandinspektør. I købstæderne skulle denne
brandinspektør eller en stedfortræder have
kommandoen på et brandsted. I
sognekommunerne skulle kommandoen
varetages af lederen af den store slukningshjælp,
som kom fra et købstadsbrandvæsen.

To af vore medlemmer, Dennis Olsen og Steffen
Lund har bidraget med billeder af forskellige
indsatsledervogne
edervogne … i skala 1/87 vel at mærke.
Ud over at imponeres af det fantastiske resultat
modelbyggeriet har afstedkommet, må man
konstatere at der er tale om flere endda rigtig
spændende køretøjer. Køretøjer, som man i al
fald ikke ser mange steder.
Det er blevet til et flot potpo
otpourri af bl.a.
Københavnske inspektørvogne. Intet andet sted i
landet er man i den grad gået egne veje, hvad
valg af indsatslederkøretøjer angår.

Der stod derimod
d ikke noget i brandloven om,
hvordan kommandoen skulle udøves – der var
ingen specifikke krav til hvornår, hvordan og hvor
hurtigt indsatslederen skulle indfinde sig på
brandstedet.

Skulle man, efter at have set billederne, have fået
blod på tanden og nu ønske at gå de herre Olsen
og Lund i bedene, kommer her lige et par ord fra
vore sponsere:
Dennis Olsen:
”De viste modeller
odeller er bygget af Steffen Lund,
Mikael Højgaard og undertegnede.
undertegnede
Der er tale om forholdsvis
orholdsvis nemme
ombygninger, bortset fra de lange
lang mercedes’er
og minibusserne fra København.
Grundmodellerne er fra Herpa, Rietze og
Wiking.
Til Kbh. P 1 MB 230 D-8
8 og P 2 MB 300 D-123
er der brugt 2 biler til hver, for at forlænge
dem.

Københavns Brandvæsen P 2, MB 300 D-123.
123. Foto: Preben
Mortensen.

Fortsættes på side 26

Kbh. P 3 VW t4 og P 1 Mercedes Vito har
indretning, som er skratchbygget
skratch
i plastplade”.
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Københavns Brandvæsen
n P 2, Mercedes Benz 220 D.

Københavns Brandvæsen P 3, VW t4 og P 1 MB Vito.

Københavns Brandvæsen P 1, Mercedes Benz 230 D-8.
D

Københavns Brandvæsen bagvagthavende P 7 og P 4.

Københavns Brandvæsen P 2, Mercedes Benz 300 D-123.
D

Ishøj Brandvæsen P 1, VW Passat.

Tre generationer af Københavnske inspektørvogne side om side.
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Indsatsleder
Indsatslederens politivogn er et rullende kontor.

LIMA = Leder
Af Henning Svensson

Med i bilen er der udover en politiassistent
alverdens udstyr.
Her kan blandt andet nævnes GPS, bærbar
computer med adgang til Internettet samt diverse
politi databaser, digitalt kamera, videokamera,
printer, fax, spring blink, hjelme, boltsaks, skjolde,
skudsikker veste, kontorartikler, whiteboards,
engangshåndjern (strips), lys, megafon, regntøj,
gummistøvler, kikkert, sømmåtte, skumslukker til
brand eller til pacificering af fx psykisk syge, dnadna
sæt, diverse beholdere som kan bruges til
sporbevaring samtt diverse typer radioudstyr.

Alle ved at når det brander, så
er en af de første på
skadestedet brandinspektøren.
Men hvem kommer først fra
politiet, når der f.eks. er sket et
bankrøveri?
Før i tiden var det ældste
mand i første patruljevogn,
som tog ledelsen på stedet, indtil en med højere
rang mødte op. Det betød, at det i den mest
kritiske periode, ikke altid var den med størst
erfaring, som var på stedet.
I 2006 startede man i Østjylland og København
en prøveordning med at have en operativ leder
(Lima) på hjul det meste af døgnet.
Den operative leders opgave er at lede indsatsen
på skadestedet eller på et gerningssted, og ved at
være på hjul betyder det at en leder kan være på
skadestedet meget hurtigere end før.
Lima kan derved hurtigt tage kommandoen over
de fremmødte enheder. Den fremmødte leder
fungerer nu som kontaktperson mellem
skadested og vagtcentralen.

Indsatsleders bagagerum. Foto: Henry 112-Taastrup.
112

Lima benyttes i forbindelse med ulykker, brande
og diverse politiaktioner og er der ikke direkte
brug for en leder, fungerer Lima-patruljen
patruljen som
almindelig politipatrulje.
Prøveordninger gik så godt, at ordningen nu er
blevet indført i alle 12 politikredse.

Kabine med radiobord. Foto: Henry 112-Taastrup.
112

Som rullende kontor benytter man en bil af typen
Mercedes
ercedes Benz Viano Cdi 2,2 i farven hvid - i
starten havde Østjylland en i blå. Eneste forskel
var, at den blå var uden automatgear.
Alle på nær København har teksten
”INDSATSLEDER” sat hele vejen rundt på bilen.

Indsatsleder Københavns Vestegns Politi. Foto: Steffen Lund.
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I forbindelse med klimatopmødet i København
2009 er man ved at opbygge en ny Lima 1 vogn.
Vognen er af typen
en MB Sprinter 2008 med højt
tag og er leveret samme sted fra som alle de
andre hollændervogne
dervogne man benytter i Danmark.
Politiet står selv for indretningen.

Indsatsleder Østjyllands Politi. Foto: Lars Larsen.
Larsen

Kommandovogn
I forbindelse med store indsatser som f.eks.
demonstrationer,
onstrationer, fodboldkampe, gadekampe eller
andet hvor man kan forvente ballade, benytter
man en sikret vogn af typen hollændervogn som
kommandovogn.

Muligvis ny Lima vogn.
vogn Foto: Kaj Andersen.

Skal der bruges flere Lima vogne i forbindelse med en
indsats, får de efterfølgende nummer 2, 3, 4 osv. Til
den funktion har man hidtil benyttet Ford transit.

Vognen er beklædt med specielt formstøbt
kunststof, der virker stødabsorberende og kan
modstå brosten og molotovcocktails.

Vognene har været udrustet med Radio og kortbord
samt en højtaler på taget. Om man stadig vil benytte
vogne af denne type vides ikke.

Forruden er beskyttet med trådgitter. Side- og
bagruder er lavet af splintsikkert glas. Alle døre
på nær fordørene kan kun åbnes indefra og alle
håndtag kan kun benyttes nedefra. Det betyder,
at man ikke kan bruge dem, hvis man vil hænge
sig fast i vognene. Udstødningsrørene er indrettet
så det ikke er muligt at putte ting ind i dem. En
rullende fæstning.
Vognen er bemandet med 3-4
4 mand og er
indrettet som (KST) med et velindrettet radiobord
og et kortbord. For det meste kører den under
betegnelsen Lima 1.
Vognen er en Mercedes Benz Sprinter 313D
(Facelift).

To Lima vogne af typen Ford Transit.
Tr
Foto: Henning Svensson.

Den koordinerende ledelse på et
skadested varetages af
Indsatsleder Politi, mens den
tekniske ledelse varetages af
Indsatsleder Redningsberedskab.

Lima 1. MB Sprinter 313D. Foto Henning Svensson.
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Kommandostade KST
KST (rullende radiocentral) benyttes i forbindelse
med store aktioner hvor det ikke er nødvendigt at
skulle køre rundt i området. F.eks. i forbindelse
med 1. Maj demonstrationer,, opvisninger, store
indsatser, osv.
Vognene er udstyret med radioudstyr, radiomast,
radi
diverse computer samt kortbord.
Københavns politi benytter for tiden en Ford
Cargo O813 fra 1990. vognen dækker sjælland
og øerne.
KST hos Fyns Politi
oliti på Ford Transit. Foto: Michael G. Madsen.

Som sidste mulighed er politiet også begyndt at
bruge beredskabsstyrelsens store hvide elefant Ledelses og Kommunikationsmodul (LKM) som til
daglig er placeret hos Beredskabsstyrelsen i
Næstved.
Vognen, en Mercedes Benz Atego 2528L er 10 m.
lang, 4 m. høj, vejer 24 tons.
Den kan
an levere et samlet gulvareal på 35 m2 og er
udstyret med alt inde for kommunikation.
Vognen dækker hele Danmark og vil afgå fra Næstved
15 min efter alarmeringen er indløbet. LKM er fuldt
indsatsklar efter cirka 60 min. tilrigning.

KST Ford Cargo O813. Foto: Henning Svensson.

Vognen er ved at være udtjent og man er i gang
med at finde en ny som erstatning.
Til tider har drabsafdelingen København også lånt
KST som kontor og varmestue. Drabsafdelingen
har efterfølgende selv fået en trailer til samme
formål.
I Århus, hos Østjyllands Politi, benytter man en
kassevogn af typen Mercedes Benz Sprinter
312D fra 1996. Vognen dækker hele Jylland.
Jylland
Hos Fyns Politi benytter man en vogn at typen
Ford Transit 350M fra 2007.

LKM med påprodset generator. Foto: Henning Svensson.

Dansk Selskab For Brandkøretøjer
www.brandkoretojer.dk

KST hos Østjyllands Politi på MB Sprinter. Foto: Lars Larsen.
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Område Nord,, der består af Brørup, Holsted og
Vejen overtog Fiat’en.

Den enlige Fiat
Af Allan Holbek Hansen

Denne indsatsledervagt bemandes i dag af
beredskabschefen, to beredskabsinspektører
samt en udrykningsleder fra Falck.

I forbindelse med
kommunesammenlægningen
blev også en del
indsatslederkøretøjer
overflødige.
Vejen kommune består af de
tidligere kommuner Vejen,
Brørup, Holsted og Rødding kommune.
Vejen kommune havde oprindeligt en Ford Focus
C-Max 2,0 TDCI fra 2004, I Rødding kommune
havde man en ældre Citroen.
Brørup og Holsted havde allerede samordnet
deres beredskab og deltes om en Fiat Stilo 1,9
MultiJet fra 2006.
Den risikobaserede dimensionering betød at de
tre indsatsledervagter skulle reduceres til to, nord
og syd. Syd skulle dække den hidtidige Rødding
kommune og bemandes med indsatslederindsatsleder
uddannet personel fra de tre frivillige brandværn
(Rødding, Skodborg og Jels).
Denne indsatslederindsatsleder
vagt havde hidtil
benyttet Røddings
Citroen, som var en
ældre model. Citroen
blev overdraget til det
frivillige beredskab i Vejen og i stedet fik området
tilgang af den Ford Focus der hidtil havde kørt i
gl. Vejen kommune.

Vejen ISL 1. Fotos:: Allan Holbek Hansen.

Fiat’en er til mit kendskab den eneste Fiat i
tjeneste som indsatsledervogn i dag.
Bredebro kommune havde tidligere en Fiat Bravo
1,9 SX 1,6 fra 1998. Køretøjet er i dag ikke
længere i drift.

Vejen ISL 3. Foto: Allan Holbek Hansen.
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I dag har indsatsledelsen i Kolding kommune to
næsten identiske Volvo XC70.

De gule lyn
Af Allan Holbek Hansen

Køretøjerne er benævnt ISL 1 og ISL 2. ISL 3 er
en VW Touran. Redningsberedskabet har
derudover yderligere to ledervogne nemlig en
hvid Toyota Landcruiser og en VW Bora.

Brandbiler skal være røde!
Det er en sætning der ofte
bliver brugt, ikke mindst i dette
forum.

De to sidstnævnte er civile og udstyret med
magnetblink.
Forskellen på de indsatslederkøretøjer, kan ses
på nedenstående foto. Det er kun de to yderste
dioder i kølergrillen (og nummeret på nummernummer
pladen), der adskiller de to.

I Kolding besluttede man for
nogle år siden at arbejde på at
sikre indsatslederne når de stod ude på skadeskade
stederne, man gik væk fra den sorte indsatsdragt
og fik gule jakker.
Ligeledes begyndte man at overveje om man
kunne gøre noget ved indsatslederens køretøj.
Ofte var den jo den første og den sidste på
skadestedet.
Man besluttede derfor også her at forsøge
forsøg sig
med noget nyt.
Køretøjerne blev gule med røde striber, et look
der har holdt ved siden, ikke kun på
indsatslederkøretøjerne, men også på de øvrige
køretøjer fra Redningsberedskab Kolding.

ISL 1 og ISL 2. Foto:
oto: Allan Holbek Hansen.
Hansen

En af de første biler iklædt det nye design, en VW
Touareq derr sidenhen er afhændet til Fr.
Fr Sund Halsnæs Brand- og Redningsberedskab, hvor
den – som det fremgår af foto - fortsat kører i
disse farver.

ISL 3. Foto: Allan
llan Holbek Hansen.

ISL 3 blev oprindeligt købt efter Seestkatastrofen,
Seestkatastrofen
til det daværende Vamdrup kommune,
kommune som
erstatning for den indsatsledervogn de mistede i
fyrværkeriulykken.
I dag fungerer den som reservekøretøj for
indsatslederne.

Frederikssund – Halsnæs Brand- og Redningsberedskab ISL.
Foto: Lars Larsen.

Vi melder fra! 2/09
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Ligeledes har vi, for bedst muligt at udnytte de
begrænsede farvesider vi har til rådighed, måtte
springe lidt fra side til side i kategorierne, således
er de ikke alle fortløbende. Beklager!

Indsatsledervogne
baggrund og foto index
Af Tony F. Rasmussen

Det har været hensigten, at vise et så bredt
udvalg af kendte … og mindre kendte køretøjer
og typer. Dog vil man naturligvis kunne gå
forgæves og savne netop sin favorit.

Her finder du et index over de
viste vognkategorier.

Når det så er sagt vil jeg dog alligevel mene, at vi
har formået, ikke mindst ved flere af vore trofaste
medlemmers mellemkomst,
mellemkomst at bringe et rigtig godt
og meget bredt udsnit af køretøjer i tjeneste både
før og nu.

Som nævnt i indledningen har
vi sorteret billedmaterialet
billedmateriale
i kategorier.
En del af billederne ville
imidlertid, efter temperament, kunne have fundet
plads i flere af kategorierne.

Således en
n stor tak til (i vilkårlig orden) Lars
Larsen, Dennis Olsen, Steffen Lund, Henning
Svensson og Jesper Lind Arpe for fremsendt
billedmateriale.

Vi har valgt at fordele billederne efter et
væsentligheds kriterium.
Således
åledes findes fx
Birkerøds P 2 Jeep i
kategorien Alternative
farver,, selvom den i
og for sig også kunne
have været vist i en
anden kategori, fx Sjældne køretøjer..

De fem vognkategorier
 Køretøjer med alternative farver – side 2,
31, 32.
 Sjældne køretøjstyper – side 14, 15.
 4 x 4 – side 18, 19.
 Klassiske/nyklassiske køretøjer – side 16,
 Øvrige køretøjer – side 17,

I dette tilfælde valgte vi altså at det var farven og
ikke vogntypen,, som var det væsentligste og
således vil det være, på den ene eller anden
måde, med flere af de viste vogne.
Et andet eksempel. Københavns Brandvæsen må
vel siges
iges at udmærke sig, i denne sammenhæng,
ved meget konsekvent gennem årene at have
betjent sig af indsatsledervogne, som man med
noget nær statsgaranti ikke så/ser andre steder i
landet.

Husk vores 2010 kalender.
Du kan stadig nå at være med i
opløbet om at levere billeder til
foreningens 2010 kalender.

Dog vil den
opmærksomme læser
hurtigt kunne
konstatere, at det er
småt
åt med Kbh. biler i
de fem kategorier.
Imidlertid er denne udgave af VMF dygtigt
proppet med artikler, som omtaler Københavns
Brandvæsens køretøjer, således også i billeder.

Vi melder fra! 2/09

Deadline for indsendelse af
billeder er d. 1. september 2009.
Billederne sendes til
kontakt@brandkoretojer.dk.
Læs meget mere på
brandkoretojer.dk/forum.
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Redningsberedskabet Dianalund & Høng Foto: Lars Larsen.

Redningsberedskabet i Silkeborg Foto: Jesper Lind Arpe.

Gram og Nr. Ragnstrup Kommuner Foto: Jesper Lind Arpe.

Skælskør Brandvæsen. Foto: Steffen Lund

Ringsted Brandvæsen Foto: Jesper Lind Arpe.

Gedser Brandvæsen Foto: Jesper Lind Arpe

Greve Brandvæsen. Foto: Jesper Lind Arpe.
Arpe

Greve Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Vi melder fra! 2/09
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Københavns Brandvæsen. Foto: Henning Svensson.

Bornholms Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Foto: Jesper Lind Arpe.

Lejre Brandvæsen. Foto: Lars Larsen

Rødby Brandvæsen. Foto: Jesper Lind Arpe.

Køge Brandvæsen. Foto: Steffen Lund.

Århus Brandvæsen. Foto: Steffen Lund

Faaborg Brandvæsen. Foto: Tony F: Rasmussen

Vi melder fra! 2/09
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Faxe Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Lyngby Taarbæk kommune. Foto: Tony F. Rasmussen.

Gentofte Brandvæsen. Foto: Jesper Lind Arpe.

Høje-Taastrup Brand & Redning Foto: Lars Larsen.

Lejre Brandvæsen. Foto: Jesper Lind Arpe.

Hvidovre kommune. Foto: Lars Larsen.

Næstved Brand & Redning. Foto: Tony F. Rasmussen.

Holbæk Brandvæsen. Foto: Henning Svensson.

Vi melder fra! 2/09

16

Dansk Selskab for Brandkøretøjer

Frederiksberg Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Frederikshavn Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Fredericia Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Lyngby Taarbæk Kommune. Foto: Lars Larsen.

Horsens Brand & Redning. Foto:

Nyborg Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Fredensborg-Humlebæk Brandvæsen. Foto: Henning Svensson.

Viborg Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Vi melder fra! 2/09
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Varde Kommune, Agerbæk Foto: Lars Larsen.

Esbjerg Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Køge Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Århus Brandvæsen. Foto: Tony F. Rasmussen

Sorø Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Jammerbugt Kommune Beredskab. Foto:

Vejle Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Samsø Redningskorps. Foto: Jesper Lind Arpe.

Vi melder fra! 2/09
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Bramming Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Beredskabscenter Aalborg Foto: Jesper Lind Arpe.

Skibby Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Odense Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Vordingborg Brandvæsen. Foto: Tony F. Rasmussen.

Slagelse Brand & Redning. Foto: Lars Larsen.

Vojens Brandvæsen Foto: Jesper Lind Arpe.

Stevns Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Vi melder fra! 2/09
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Bornholms Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Frederiksberg Brandvæsen. Foto: Henning Svensson.

Fredensborg-Humlebæk Brandvæsen. Foto: Henning Svensson.

Redningsberedskabet Morsø Kommune Foto: Lars Larsen.

Ishøj Redningsberedskab. Foto: Jesper Lind Arpe.

Skanderborg Brand & Redning. Foto:

Rødovre kommune. Foto: Jesper Lind Arpe.

Roskilde Brandvæsen. Foto: Steffen Lund.

Vi melder fra! 2/09
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Vallensbæk Redningsberedskab. Foto: Jesper Lind Arpe.

Dragør Brandvæsen. Foto: Henning vensson.

Odder Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Struer Beredskab Foto: Lars Larsen.

Odsherred Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Herning Brand & Redning. Foto: Tony F. Rasmussen.

Skive Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Søllerød Hørsholm Brandvæsen. Foto: Tony F. Rasmussen.

Vi melder fra! 2/09
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Trundholm brandvæsen. Foto: Steffen Lund

Aabenraa Brandvæsen. Foto: Tony F. Rasmussen

Tårnby Brandvæsen. Foto: Steffen Lund

Vestegnens Brandvæsen. Foto: Lars larsen.

Thisted Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Viborg Brandvæsen Foto: Lars Larsen.

Århus Brandvæsen. Foto: Tony F. Rasmussen.

Holstebro Brandvæsen. Foto: Tony F. Rasmussen.

Vi melder fra! 2/09
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Gladsaxe Brandvæsen. Foto: Jesper Lind Arpe.

Høje Taastrup Brand & Redning. Foto: Jesper Lind Arpe.

Rougsø Brandvæsen Foto:: Lars Larsen

Nordsjællands Brandvæsen. Foto: Jesper Lind Arpe.

Falck Holbæk Foto: Steffen Lund.

Aalestrup Kommune Foto: Jesper Lind Arpe.

Vordingborg Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Kalundborg Brand & Redning. Foto: Steffen Lund

Vi melder fra! 2/09
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Så er der frikvarter … Find 5 Fejl …

Vi melder fra! 2/09
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Her til sidst,, lidt uden for nummer, Farvandsvæsnet,
Farvandsvæsnet
Redningsstation
edningsstation Skagens nye kystredningskøretøj. En,
om man må være så fri, noget aparte udseende
ekvipage.

Landet rundt
Af Redaktionen
Vi melder fra!’s journalistiske strandløve, i skikkelse af
Lars Larsen, har været en tur rundt i det danske
sommerland og er hjemkommet med følgende lille
billedreportage af nytilkomne køretøjer.

Ved redaktionens afslutning, må vi desværre være
læserne en nærmere beskrivelse af dette køretøj
skyldig. Vi håber at kunne råde bod på dette senere.

Greve Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Farvandsvæsnet, Redningsstation Skagen. Foto: Lars Larsen.

Ballerup Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Farvandsvæsnet, Redningsstation Skagen. Foto:
Foto Lars Larsen.

Guldborgsund
uldborgsund Redningsberedskab. Foto: Lars Larsen.

Vi melder fra! 2/09
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Hvis de indsatstaktiske principper skulle følges
var det dog en forudsætning, at indsatslederen
mødte før slukningstoget, da det ellers ville blive
vanskeligt at rekognoscere og beslutte
indsatsstrategien og få den omsat på en effektiv
måde.

Fra hestevogn til
avanceret feltherrekontor
- indsatsledervognens historie, del 2:
1960-2009
Af Jesper Lind Arpe

For at sikre
kre denne mulighed for rettidig
rekognoscering og bedømmelse af situationen
blev det fra 1. januar 1984 påpeget i
brandinspektørinstruksen, at indsatslederen
skulle afgå til brandstedet i særskilt køretøj, og fra
1991 blev det præciseret, at indsatslederen burde
møde før slukningstoget, ligesom der fra 1991
blev stillet krav om at indsatsledervognen
medførte nødvendigt informationsmateriale samt
trykluftapparat og pulverslukker.

Indsatsledervognen bliver
landsdækkende
Som nævnt i del 1 fastlagde
den landsdækkende brandlov
fra 1960, at brandinspektøren
eller dennes stedfortræder
havde ansvaret for den
tekniske ledelse på indsatsstedet. Men som
ligeledes nævnt i del 1 forholdt brandloven sig
dog ikke til, hvordan, hvornår og hvor hurtigt
indsatslederen
ndsatslederen skulle indfinde sig på
indsatsstedet.

Den københavnske inspektørvogn
I København har forholdene altid været lidt
anderledes end i resten af landet. Vagthavende
indsatsleder rykker fortsat ud fra
hovedbrandstationen, men da hovedparten af
udrykningerne finder sted til områder, som er
dækket af de lokale københavnske
brandstationer, er det sjældent at indsatslederen
kan
n nå at møde først og oven i købet foretage
rekognoscering og bedømmelse af situationen.
Samtidig bevirker udrykningssammensætningen,
at radiokommunikationen mellem de mange
forskellige enheder i udrykningen er ganske
massiv.

Ved de store købstadsbrandvæsener havde man
etableret vagtordninger, således at der altid var
en inspektør, som kunne møde. Hos de mindre
brandvæsener praktiserede man, at ældste
tilstedeværende befalingsmand
mand (typisk en
brandmester) havde kommandoen, hvis ikke der
mødte en brandinspektør.
Hos Statens Brandinspektion var man ikke
begejstret for denne praksis, dels fordi der ikke
straks ved slukningstogets møde var klarhed
over, hvem der havde kommandoen og dels fordi
holdlederen i mange tilfælde var eneste
befalingsmand og dermed skulle påtage sig to
funktioner – indsats- og holdleder.
Derfor blev det i den nye instruks for
brandinspektører fra 1975 fastlagt, at
brandinspektøren skulle udarbejde en
vagtordning
ng som kunne sikre, at enten
inspektøren selv eller en stedfortræder altid
mødte ved brand. På Statens Brandskole, som
var underlagt Brandinspektionen, underviste man
da også ud fra, at førsteudrykningen bestod af 1
indsatsleder, 1 holdleder og 7 brandmænd.
brandmænd

Vi melder fra! 2/09

Vagthavende inspektør på vejj til nye opgaver. Foto: Steffen Lund.
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Derfor har man indtil 1990’erne i København altid
bemandet inspektørvognen med chauffør og
ordonnans udover indsatslederen selv.

Vognen gik i øvrigt hos visse brandfolk under
navnet ”pindsvinet” med henvisning
henvisni til den
ganske betragtelige mængde antenner de
forskellige kommunikationsmidler gav anledning
til på taget af vognen.

Dermed kunne sidstnævnte allerede undervejs
koncentrere sig om at forberede indsatsen og
lade andre varetage både kørsel og radioradio
kommunikation. I dag er ordonnansen sparet væk
og chaufføren overtager kommunikationsopgaven
når inspektørvognen er ankommet til
indsatsstedet.

Øjeblikkelig udrykning i hele Danmark
I beredskabets dimensioneringsbekendtgørelse
fra 1994 indførtes så, at ”Indsatslederen skal afgå
fra sit opholdssted i et særskilt køretøj inden 1
minut efter alarmens modtagelse og skal under
normale omstændigheder møde på skadestedet
før førsteudrykningen”. Endvidere blev der stillet
supplerende krav til indsatsledervognen:
”Indsatslederens køretøj skal afhængig af lokale
forhold, herunder mødeplaner for objekter, der
indebærer en særlig risiko i tilfælde af brand eller
uheld med farlige stoffer, medføre nødvendigt
informationsmateriale og udstyr samt personlig
udrustning…” herunder bl.a. indsatsudrustning
indsatsudr
inkl. trykluftapparat, pulverslukker, mødeplaner,
fortegnelse over vandforsyningssteder,
kommunikationsudstyr og f.eks. kemikaliekemikalie
indsatskort.

Den københavnske inspektørvogn har således i
mange år haft funktion både som transportmiddel
for brandinspektøren men også som
kommandopost – ”feltherrekontor” – under
indsatsen.

Allerede i 2002 kom der en ny
dimensioneringsbekendtgørelse. Her forsvandt
igen det direkte krav om, at indsatslederen
i
skal
møde først på indsatsstedet.

Københavns Brandvæsen P 3. Foto: Steffen Lund.

Formelt blev kommandopostfunktionen endda i
1974 flyttet fra et selvstændigt køretøj (K 1) til
inspektørvognen. Herved blev der således behov
for et køretøj med lidt større dimensioner end
almindelige personvogne.

Til gengæld havde man bibeholdt kravet om
øjeblikkelig udrykning i særskilt køretøj, så i
praksis var det ikke så aktuelt at stille et direkte
krav om mødetid på indsatsstedet – det gav sig
selv, at indsatslederen
ederen normalt indtraf først.

Samme år indsættes som ny inspektørvogn P1 en
Mercedes 230D/8 på forlænget chassis svarende
til det, der brugtes på ambulancer og
statsmandslimousiner – og i 1978 følger man op
med en ny P2, Mercedes 300D/123 igen med
forlænget chassis.
I 1988 kom så den foreløbigt sidste
københavnske inspektørvogn på
personvognschassis, nemlig P1, Mercedes
250D/124 endnu en gang med forlænget chassis,
men nu som stationcar.
Københavns Brandvæsen P 1. Foto: Steffen Lund.

Vi melder fra! 2/09
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Risikobaseret dimensionering og holdleder
som teknisk leder
I forbindelse med den risikobaserede
dimensionering af beredskabet – indført med
Forsvarsministeriets bekendtgørelse i 2005 –
forsvandt kravet om, at den tekniske
indsatsledelse skulle varetages af en person med
indsatslederuddannelse. I stedet blev der åbnet
op for, at indsatsledelsen kunne varetages af en
holdleder med de ”fornødne
uddannelsesmæssige kvalifikationer”.
lifikationer”.

Preiser-modeller
modeller mm.
Af Redaktionen

Det hører til unægtelig til
sjælden
sjældenhederne,
at vi
bliver bedt om at indrykke
annoncer på vegne af
vore medlemmer – eller
andre for den sag skyld.

På dette tidspunkt pågik arbejdet med at
forberede den store kommunalreform (pr. 1/1
2007), og man havde forudset, at mange
kommuner ville få en så stor geografisk
udstrækning, at det ville blive umuligt at fastholde
den hidtidige praksis om
m at kommunens
vagthavende indsatsleder skulle kunne dække
hele kommunen inden for de traditionelle grænser
for udrykningstider.

På VMF redaktionen står
vi naturligvis ikke tilbage
for noget, ej heller en lille
medlemsannoncering, der således herefter følger.
Vi er blevet kontaktet af denne noget lyssky
udseende herre – i modelbyggerkredse
mode
kendt
som Kaj Andersen.
Ansporet af vores
artikel i Vi melder fra!
9/01, omhandlende
Preiser-modeller, har
Kaj bedt os oplyse, at
han ligger inde med en
del, både Preiser, men
også andre typer
modelbyggesæt, som
han ønsker at afhænde.

Ved at åbne op for holdledere som tekniske
ledere på indsatsstederne blev der samtidig åbnet
op for, at man i den enkelte kommune
une kunne
vælge, hvordan og i hvilket omfang man fortsat
ville gøre brug af egentlige indsatsledere.
I praksis er det blevet almindeligt, at kommunerne
har bibeholdt en indsatsledervagt, men typisk
således at man netop har et meget stort
dækningsområde og hvor man ikke nødvendigvis
rykker ud til mindre hændelser. I den forbindelse
er der i Beredskabsstyrelsens regi oprettet et
særskilt kursus, der skal kvalificere holdledere til
at virke som tekniske ledere på skadestedet og
ikke mindst til at kunne vurdere,
e, hvornår der er
behov for at tilkalde den vagthavende
indsatsleder.

Skulle ovennævnte
have vagt din interesse,
kan Kaj træffes på telefon 32 51 42 66 for
supplerende oplysninger om sortiment og priser.
Vi skal for god orden skyld lige nævne, at de viste
modeller stammer fra artiklen i Vi melder fra! 9/01.
Der er således ingen garanti for at modellerne er
at finde i Kajs sortiment.
Ligger andre medlemmer inde med lignende eller
andet, er vi meget gerne behjælpelige med at
formidle dette og det ganske vederlagsfrit.
Redaktionen kan kontaktes på e-mail
e
kontakt@brandkoretojer.dk.

Dansk Selskab For Brandkøretøjer
www.brandkoretojer.dk
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Der
er var udbredt enighed om, at Subaru
Subar også var
vores fremtidige indsatsledervogn.
indsatsleder

Hvorfor Subaru i
Skanderborg?

Valget faldt denne gang på Subaru Outback, som
var et lille skonummer større en Forester,
samtidig med at motoren var med beskedne 165
HK frem
em for 230HK i den nye Forester – lige
voldsomt nok, var vi enige om.

Af Anders Enggaard,, Brand & Redning Skanderborg.

I forbindelse med udskiftning af en Opel Vectra
Syncro i 1999, gik Brand & Redning
Skanderborgs tre vagtbærende indsatsledere
sammen om at opstille nogle normer for det
kommende køretøj.

Et motorhavari i såvel vores Forester som vores
Outback er i øvrigt klaret til UG af både værksted
og forhandler – også selvom havariet i vores
Forester skete efter garantiperioden på 3 år.

Man blev enige om flg. ønsker til ny
indsatsledervogn:

 Pålidelighed (Vectraen havde vi ikke
været for heldige med).
 Firehjulstræk/syncro med godt vejgreb.
 God frihøjde, uden at være for højbenet.
 Automatgear.
 Stationcar.
SB 18, Subaru Forester. Foto: JLA

Audi, Opel … ?
Audi A4 og Opel Frontera blev prøvekørt i
modeller, som lå inden for de økonomiske
rammer, der var udstukket for projektet.
Ingen af disse køretøjer kunne imidlertid
tilfredsstille alle ønsker.
En motorartikel
otorartikel i Søndagsavisen omtalte en ny
Subaru Forester, i meget positive vendinger.
Et i Danmark forholdsvis ukendt mærke med en
høj grad af driftssikkerhed, udtalt af udenlandske
motorjournalister.

SB 18, Subaru Outback. Foto: Lars Larsen.

En prøvekørsel hos nærmeste forhandler gjorde
beslutningen nem – her var køretøjet, som
opfyldte alle vore ønsker.
Vognen er aff udseende ikke nogen scorebil, men
et velegnet og pålideligt køretøj med masser af
kræfter.
Da det i 2006 igen blev aktuelt med udskiftning af
Subaru Forester indsatsledervognen, var det ikke
noget vanskeligt valg.
Og fra den anden side … Foto:
Foto JLA.

Vi melder fra! 2/09
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for at ”misbruge” bord og udstyr under kørslen,
hvor fokus skal være på netop kørslen”.

Ny indsatsledervogn til
Aalborg.

Samtidig er bord og underliggende konsol
opbygget på en måde og med materialer som
skulle reducere risikoen for splintring og større
skader i tilfælde af en kollision.

Af Jesper Lind Arpe

Beredskabscenter Aalborg har
i begyndelsen af 2009 taget en
ny indsatsledervogn i brug.
Redaktionen har besøgt
beredskabscentret og blev
modtaget af Carsten Randa,
som viste det nye køretøj frem.
Carsten Randa indgår i
indsatsledervagten og er desuden chef for
beredskabets forebyggende afdeling.

Bagsædet i venstre side er fjernet og i stedet er
der gjort plads til indsatslederens personlige
udrustning – støvler, bukser, jakke, hjelm osv.
Endvidere er der opsat trådgitter mellem pladsen
og resten
sten af bilen. Dette forhindrer udstyret i at
blive kastet rundt i bilen – ”det er eksempelvis
ikke rart at få en brandhjelm i nakken ved en
opbremsning. Selvom det kun er en
kunststofhjelm vil den give et meget kraftigt tryk
hvis den rammer baghovedet i en
e hård
opbremsning”, forklarer Carsten Randa.

Ligesom mange andre kommuner har også
Aalborg investeret i en VW Tiguan – VW’s lille
nye firehjulstrækker. Vognen indgår som fast
køretøj for vagthavende indsatsleder.
Som bekendt kan de danske beredskaber
erhverve sådanne køretøjer til en fordelagtig pris
fordi der ikke skal betales afgifter på bilen. Men i
Aalborg har man valgt at afsætte midler i et
omfang som svarer til at man skulle have købt
bilen inkl. afgifter. Dermed har der været
mulighed for at få specialindrettet
ndrettet køretøjet for de
penge, som ikke skal afregnes til skattevæsenet.

Aalborg I 1. Foto: Lars Larsen. Lille foto: JLA.

”Ved indretningen har vi haft fokus på, at
indsatsledervognen skal være en sikker
arbejdsplads for vores personale”, udtaler
Carsten Randa. Dette er kommet til udtryk i
forskellige detaljer.

På samme måde er
der installeret gitter
mellem kabine og
bagagerum, således
at materiellet på
udtræksbakken –
herunder håndslukkere, defibrillator m.v. –
forbliver
ver i bagagerummet selv ved forceret kørsel.

Mange indsatsledervogne får indrettet et lille bord
i stedet for forsædet i højre side, for at skabe en
lille arbejdsplads til indsatslederen. Det er
imidlertid normalt at bordet indrettes, så det skal
betjenes fra pladsen bag rattet. Men da dette
det
ergonomisk set er meget uhensigtsmæssigt, har
man i Aalborg valgt at indrette bordet således, at
det vender bagud, så f.eks. den bærbare PC kan
bruges fra bagsædet i højre side.

Som en ekstra detalje er den ene af bilens
forlygter i hver side monteret på et leje, som
drejer lygten ud til siden såfremt bilens sensorer
mærker, at den er ved at kollidere med noget.
Tak til Carsten Randa, Beredskabscenter
B
Aalborg, for fremvisningen.

Randa beretter, at ”derved bliver
arbejdsforholdene langt bedre for indsatslederen,
indsat
samtidig med at man ikke længere har mulighed
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Herlev Kommune. Foto: Lars Larsen.

Guldborgsund Redningsberedskab. Foto: Lars Larsen.

Københavns Brandvæsen. Foto: Henning Svensson.

Guldborgsund Redningsberedskab. Foto: Lars Larsen.

CPH Fire and Rescue. Foto: Steffen Lund.

Lolland Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Middelfart Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Maribo Redningsberedskab. Foto: JLA
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Ringsted Brandvæsen. Foto: Lars Larsen.

Redningsberedskabet Hjørring. Foto: JLA.

Redningsberedskabet Hjørring. Foto: JLA.

Grenå Brand- og Redningsberedskab Foto: Lars Larsen.

Redningsberedskab Kolding. Foto: Lars Larsen.

Kjellerup Kommune. Foto: JLA.

God sommerferie.
På gensyn i Vi melder fra! 3/09.

Frederikssund–Halsnæs Brand- og Redningsberedskab (ex
Redningsberedskab Kolding). Foto: Lars Larsen.
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