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Velkommen til FKB’s årsmøde. Foto: JLA

Ny ISL vogn til Århus. Den forrige blev slidt! Foto: JLA

På forpladsen. Foto: JLA

Foto: JLA

”Frederikssunds” redningslift- Foto: JLA

Næstved Brand & Rednings båd og trailer, B1 og B2. Foto: JLA

Foto: JLA
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Demo vogn fra Iveco Magirus. Foto: JLA
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Vi melder fra!

Obama has landed

Medlemsblad for Dansk Selskab for Brandkøretøjer

Af: Henning Svensson

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

Fredag den 2. oktober skulle
det store slag stå. Ikke i
Parken, mellem Danmark og
Sverige, men i Bella Centret
(BC) mellem Japan, Spanien,
Brasilien og USA. Det var
nemlig her, at OL værtsbyen
for 2016 skulle vælges.

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.

Alle kræfter var sat ind fra de fire lande for at IOC
komiteen skulle vælge lige deres by.
Til stede kan blandt andet nævnes: Den
brasilianske præsident, den japanske
premierminister, den spanske konge,
fodboldhelten Pelé, gymnasten Nadia Comaneci,
tv-værten
værten Oprah Winfrey, præsident fruen
Michelle Obama samt den største af alle, Den
amerikanske præsident Barak Obama.

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

Redaktion
Når verdens mægtigste mand
man kommer til byen
tages der ingen chancer, og alle tænkelige og
utænkelige senarier er blevet gennemtænkt af
politi, PET og secret service.
Flere ruter er bevogtet af bevæbnede betjente,
alle høje bygninger bliver brugt til udkiksposter og
riste og brønde er blevet gennemsøgt og
plomberet.

Jesper Lind Arpe
Ansvarshavende Redaktør
Tony F. Rasmussen
Assensvej 68
4700 Næstved
E-mail: kontakt@brandkoretojer.dk
Web: www.brandkoretojer.dk
Trykt på eget trykkeri.

Forsiden
Stemningsbillede fra FKB’s årsmøde i Aalborg 2009.
I front seneste
eneste skud på stammen fra Metz, drejestige
L32A på MB Econic. I skyggen af denne, Falck i
Koldings nye redningslift, ligeledes Metz – B32, på
Scania P 310.

Svært bevæbnede betjente alle steder. Foto: HS

Obama skulle i kortege fragtes fra BC til
Christiansborg og retur til Kastrup Lufthavn.
Når en præsident flyttes fra punkt A til punkt B er
det lidt af en operation med et hav af folk og
udstyr.

I baggrunden anes Regionernes Demo Ambulance
samt en ikke ubetydelig slamsuger af ukendt
herkomst.
Foto: Tony F. Rasmussen.
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Fra første til sidste enhed gik der 110 sekunder.
Det viser at der var pæn fart på kortegen.

Hollændervogne med udrykning og nye kameraer på taget. Foto: HS

Præsidentens Cadillac. Foto: HS

En af to helt identiske vogne. Under kørsel skifter
vognene position, derved er det aldrig 100 %
sikkert hvor præsidenten er. Vognen vejer 8 tons
og skal kunne modstå de fleste våbentyper.
Oveni indeholder den kommunikationsudstyr, ilt
i til
at modstå kemiskangreb. Flere har oplyst at
vognen er den som Bush plejede at bruge og ikke
”The Beast” Obama’s egen vogn.
Motorcykel betjente første bølge. Foto: HS

I luften var der konstant tre helikoptere to danske
og en svensk udrustet med kamera.
Kortegen bestod af følgende køretøjer:
29 politimotorcykler, som skulle sikre alternative
flugtveje
3 Patruljevogne
7 Vogne med livvagter fra PET
3 Vogne fra Aktionsstyrken AKS
1 Ambulance fra RH
2 Kriminalteknisk tjeneste
1 Politi færdselsvogn
1 Civilpolitivogn
2 Præsident Cadillac limousine
3 Secret Service
1 Secret Service Angrebs Team
1 Secret Service Ambulance
1 Secret Service Kommunikation/Jammer
1 Secret Service (Militær folk)
2 Ambassadevogne
11 Politi gruppevogne
7.Busser Presse/kontor/andet
1 Ammunitionsryddere EOD
1 Radarvogn til sporing af radioaktivitet.
1 Mandskabsvogn beredskabsstyrelsen.
1 Kemi beredskab
1 Beredskabsstyrelsen/Trailer
Alt i alt 81 enheder
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Secret Service Attack team. Foto: HS

Vognen er af typen Chevrolet Suburban og skulle
indeholde det tunge skyts, samt kunne slå ethvert
angreb tilbage.

De to danske helikoptere var af typen AS550 C2
Fennec, og den svenske polis helikopter var af
mærker Eurocopter EC135-02
EC135
OL 2016 afholdes i Rio de Janeiro i Brasilien.
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Anden bølge af motorcykel betjente. Foto: HS

Secret Service Ambulance. Foto: HS

Oven for ambulance
mbulance af mærket Ford
F550/Horton. Indretning er klassificeret, dog ved
man med rimelig sikkerhed, at der er en båre i
vognen.

Diverse følgevogne fra Kriminalteknisk tjeneste og EOD. Foto: HS

Kommunikation /Jammer vogn. Foto: HS

Vognen er af mærket Chevrolet Suburban og
skulle indeholde avanceret kommunikations
udstyr,
r, så præsidenten kan komme i kontakt med
omverden. Vognen skulle også være udrustet
med udstyr til at jamme/lamme alle radiosignaler i
en omkreds af 100 m. Det skulle forhindre
fjernstyrede bomber i at springe
Diverse vogne fra beredskabsstyrelsen. Foto: HS

Politi gruppevogne VW LT 35. Foto: HS

Patruljevogn og dansk ambulance. Foto: HS
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21 køretøjer er rekord
I altlt talte undertegnede 21 udstillede køretøjer af
interesse for DSFB. Det er, så vidt jeg kan se,
rekord – i hvert fald i tiden med ”Vi melder fra!”.

FKB’s årsmøde 2009
Af: Jesper Lind Arpe

Ringen er ved at være sluttet.
Foreningen af Kommunale
Beredskabschefers årsmøde
er efterhånden blevet et så
stort arrangement, at de fleste
byer i Danmark stort set er
diskvalificeret som værtsby –
ganske enkelt fordi det de
allerfleste steder kniber at skaffe overnatning
overnat
til
de mange deltagere og udstillere.

Helt generelt var der – igen i år – mange
Scania’er, men i modsætning til sidste år var
dominansen ikke lige
e så markant. Blandt de i alt
12 udstillede lastvognsbaserede køretøjer
tegnede Scania sig for 5, MAN og Mercedes hver
3 og IVECO 1. I den mindre køretøjskategori
fordelte de 9 udstillede enheder sig med 4 stk. fra
VW, Mercedes 3 samt Volvo og IVECO hver 1.
1
Gensyn med en leverandørklassiker
Efter 5 års pause var der i Aalborg gensyn med
det hæderkronede stigebyggerfirma Magirus.
Siden 2003, hvor Frederiksberg fik leveret deres
drejestige med knækled er der ikke leveret en
fabriksny Magirus-stige
stige til det danske
dan
marked.
Dette beror dels på, at firmaet ikke har haft en
agent i Danmark siden NKF af 1993 A/S lukkede,
dels på at de kommunale beredskaber næsten
udelukkende køber lifte i disse år, mens Falck i
mange år har holdt sig til Metz-stiger.
Metz

Sidste år blev årsmødet holdt i Roskilde, som det
har været tilfældet 2 gange de sidste 10 år (2002
+ 2008). I år var årsmødet lagt i hænderne på
Beredskabscenter Aalborg – nøjagtig som for 9 år
siden (2000). I 2007
07 var man i Viborg, hvor en del
gæster måtte indkvarteres på hoteller i Randers
mere end 40 km fra værtsbyen. Ellers har
værtsbyerne i dette årtusinde været Silkeborg
(2001), Århus (2003), Fredericia (2004),
Frederikshavn (2005) og Odense (2006) – altså
store
tore byer med en vis hotelkapacitet. I 2010
kommer ”karavanen” igen til Sjælland, hvor
Brøndby lægger ”hus” til – mon ikke det bliver i og
omkring Brøndby Hallen?

Men her i 2009 err Hauberg Technique blevet
Magirus-agent
agent og i Aalborg havde man udstillet
en demovogn, IVECO 160E30 med
knækledsstige model 23-12
23
CS-GL. Det ligger nu
fast, at Københavns Brandvæsen i forbindelse
med Metro-projektet
projektet får leveret 2 nye MagirusMagirus
drejestiger af en speciel konstruktion, der giver et
bedre normeret udlæg end de typiske 12 m.
Desuden forlyder det på rygtebasis, at både
Århus og Viborg Brandvæsen er på vej med nye
Magirus-stiger.

Mange DSFB medlemmer på plads
Som vanligt var redaktionen repræsenteret for at
kunne informere DSFB’s medlemmer om
udviklingen på materielområdet. Da
arrangementet som nævnt sædvanligvis finder
sted i Jylland er det sjældent jeg møder andre
medlemmer – det plejer mest at være nogle af
mine professionelle bekendte, jeg støder på.

Også i Helsingør – hos Nordsjællands
Brandvæsen – kommer der ny (brugt)
(brugt drejestige.
Man har efterhånden opgivet Vema-liften,
Vema
der
blev indsat da det nye kommunale brandvæsen
så dagens lys.

Det gjorde jeg bestemt også denne gang, men på
trods af Aalborgs beliggenhed langt mod nord
kunne jeg denne gang konstatere, at også mindst
8 DSFB medlemmer på forskellig vis havde
fundet vej til det nordjyske – og det er rigtig
glædeligt!

Det bliver spændende at se, om isen er ved at
være brudt og vi igen skal til at se flere nye
kommunale drejestiger i Danmark. Personligt
synes
ynes jeg det kunne være forfriskende.

Igen i år var der et rigtig stort opbud af udstillere –
også med brand- og redningskøretøjer. I de
efterfølgende spalter skal jeg forsøge at give et
overblik over, hvad man diskede op med af
nyheder.

Vi melder fra! 3/09

6

Dansk Selskab for Brandkøretøjer

SAWO, Haslev
Det tidligere H. F. Nielsen plejer at tegne sig for
en af de største stande på udstillingen, og sådan
var det også i år.

Hauberg Technique, Haslev
Udover den nye Magirus-drejestige deltog
Hauberg naturligvis også med køretøjer fra de to
udenlandske opbyggere, som man er agent for,
nemlig svenske Autokaross og polske
Wawrzaszek.

Som Metz-agent i Danmark viste man både en
redningslift og en traditionel drejestige. Traditionel
er måske så meget sagt, for der var tale om en
MB 1833 Econic LL med 30 m stige af typen
L32A, hvor A’et indikerer, at stigen er med
knækled, hvilket vi fortsat har til gode at se hos et
dansk brandvæsen i Metz-udgaven. Den
fremviste redningslift var den for nyligt til Falck i
Kolding leverede B32 på Scania P 310.

Fra Sverige havde Hauberg lånt en ny sprøjte til
Räddningstjänsten Herrljunga – opbygget af
Autokaross på Scania P 340. Wawrzaszek var
repræsenteret ved en ny 8000 liters tankvogn på
Scania P 270, som tilgår Favrskov Brandvæsen,
station Hadsten, som ny V1.
GKV, Gråsten
Hos sønderjyderne var der ret beset tale om et
gensyn. I år deltog man nemlig med Odsherred
Brandvæsens sprøjte, M 41, Scania P 310, som
allerede før årsmødet var leveret til
brandvæsenets station i Lumsås. Når der i
princippet var tale om et gensyn, er det fordi en
stort set identisk bil til samme brandvæsen blev
udstillet af GKV på årsmødet i Viborg i 2007.

Endvidere kunne man også se den nye
redningsvogn til Falck i Hjørring. Den er opbygget
på MAN TGM 18.280 med dobbeltkabine,
frontspil og hækmonteret HIAB-kran.
Endelig havde SAWO medbragt en 5000 liters
standardsprøjte på MAN TGM 18.280 til en
unavngiven Falck-station samt det allerede på
årsmøderne i 2007 og 2008 fremviste karrosseri
til en HSE, redningsvogn eller lignende –
opbygget på IVECO 65C18 Daily.

RK Brand & Teknik, Ringe
I regi af RK Brand & Teknik er man på Fyn igen
begyndt at opbygge brandkøretøjer. Udover at
man fortsat er agent for Rosenbauer tilbyder man
i dag to modeller af vandtankvogne.

Scania Danmark A/S
I lighed med de foregående år havde Scania købt
sin egen stand – på trods af, at lige netop Scania
vist ikke behøver være bekymret for, om de andre
udstillere fremviser Scania-biler…

Den mere avancerede af modellerne, kaldt
”Fireliner 8000 VTV”, var udstillet på årsmødet i
form af en ny MAN TGS, der leveres til Middelfart
Brandvæsen. Fireliner-serien bygges hos M&R i
Søndersø.

I år havde man lånt Århus Brandvæsens 5000
liters automobiltanksprøjte M3 fra station Lystrup
– en Scania P 340 med polsk Wawrzaszekopbygning. Den selvsamme bil var udstillet på
Haubergs stand ved årsmødet i Roskilde i 2008 –
men dengang helt anonym, idet Århus
Brandvæsen først leasede køretøjet efter
årsmødet.

En af nyskabelserne på dette køretøj er et i
hækpartiet integreret advarselslyspanel i stil med
det, man kender fra skiltevogne. Samtidig er der
indbygget frontspil, Xenon lysmast og i begge
sider af vognen tillige en manuel udtræksbom
med reflekser og advarselslys.

Bronto Skylift, Finland
Bronto sidder efterhånden tungt på markedet for
redningslifte herhjemme. De finske konkurrenter
Vema ser man ikke meget til i Danmark mere. Til
gengæld er der måske ved at ske lidt med Metz’
og senest Cela’s modeller. I øvrigt er det
tankevækkende, at Cela ikke var repræsenteret
på årsmødet.

Dermed er køretøjet fra starten født til både
brandslukning og sikring af skadested i
forbindelse med ulykker på vejnettet.
Udover tankvognen fremvistes også en
Rosenbauer ”AL”-demomodel – dvs. en let sprøjte
med aluminiumsopbygning – realiseret på MB
818 Atego.
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Bronto fremviste deres seneste leverance til
Danmark, nemlig den nye F 32 RL på MB Econic
1829 LL til Frederikssund-Halsnæs Brand &
Redningsberedskab.

3 andre indsatsledervogne udstillet
Udover den nye Århus-vogn fra BS Support fandt
man hele 3 andre indsatsledervogne i Aalborg
Kultur- og Kongrescenter. Københavns
Brandvæsen havde på deres egen stand udstillet
deres nye inspektørvogn – en kort VW Caravelle
T5 TDI Multivan. Vognen er udstyret med intet
mindre end 13 tagantenner, hvilket får selv den
berømte Mercedes stationcar limousineinspektørvogn i hovedstaden til at blegne (denne
gik under navnet ”pindsvinet”). Den nye P2 er i
skrivende stund (primo oktober) netop sat i drift.

Haarby KF, Haarby
Karrosserifabrikken på Vestfyn har gennem tiden
leveret rigtig mange ambulancer til de danske
ambulancetjenester. Den seneste leverance er en
ny lægeambulancer til Forsvarets
Sundhedstjeneste. Denne blev fremvist på
udstillingen og er bygget på et 4x4-chassis MB
515 CDI Sprinter.

Også Autotec præsenterede en ny
indsatsledervogn, nemlig den lokale Aalborg I1,
VW Tiguan, der blev portrætteret i ”Vi melder fra”!
2-2009.

RescueTrading, Vedsted
Det lille firma fra Vedsted ved Vojens er agent for
bl.a. den store tyske leverandør af brandkøretøjer
Schlingmann samt Hospimobil, ligeledes fra
Tyskland, som bygger ambulancer.

Endelig deltog Nordsjællands Brandvæsen med
deres nye P2 – en Volvo XC 60.

RescueTrading skal efter redaktionens
oplysninger levere alle de ambulancer, som det
nye firma Responce skal bruge til at dække
ambulanceberedskaberne i Horsens-Skanderborg
området fra 1. december 2009.

Rosinerne i pølseenden
På græsplænen bag Kultur- og Kongrescentret
var den i fællesskab mellem 4 regioner
anskaffede demoambulance på VW Crafter
udstillet. Desuden kunne man se en
miljøvagtvogn fra ingeniørfirmaet Rambøll, der er
gået sammen med Falck om at varetage miljøvagt
visse steder.

På årsmødeudstillingen havde man udstillet en
såkaldt ”kuffert-ambulance” på MB CDI Sprinterchassis. I modsætning til landets øvrige
ambulancetjenester har Responce nemlig valgt at
få opbygget deres køretøjer – som de i øvrigt
kalder ”Fremskudt Hospitalsenhed” – med
specialfremstillede kuffertopbygninger i
modsætning til almindelige kassevogne.

Endelig udstillede UniSafe en ny Zodiacgummibåd leveret til Næstved Brand & Redning,
der har overtaget søredningsopgaven fra Falck.
Nyt tiltag på årsmødet
Som noget nyt havde Beredskabscenter Aalborg
arrangeret en indsatsdemonstration i forbindelse
med årsmødet. I Nordjylland har man indført et
nyt koncept for frigørelse af fastklemte – den
såkaldte kæderedningsmetode – som i flere år
har været anvendt i Norge. Princippet består i at
man vha. spil og modhold trækker bilen fra
hinanden i stedet for at klippe den fra hinanden.

BS Support, Tilst
Dette relativt nye firma i branchen har
specialiseret sig i indretning af mindre køretøjer,
eksempelvis autoteknikvogne og
lægeambulancer til Falck samt HSE-lignende
køretøjer til COOP Danmark. På årsmødet var
man repræsenteret med den helt nye
indsatsledervogn til Århus Brandvæsen, som jo fik
totalskadet den hidtidige i-vogn, MB M-klasse,
tidligere på året. Den nye vogn, Århus I 1, er
indrettet i en MB GL-klasse – altså nummeret
større end forgængeren. Samtidig har Århus i
øvrigt indkøbt en brugt M-klasse hos
brandvæsenet i Rendsburg, Tyskland. Denne
skal ligeledes bygges op som i-vogn og skal køre
som reserve.
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På førstedagen af årsmødet var der således
demonstration, som blev varetaget af
Beredskabscenter Aalborg og Aabybro Falck i
samarbejde med politiet, som afspærrede
området.
Redaktionen håber at få en artikel om metoden
med i et af de kommende blade.
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Tankvogn til Favrskov. Foto: JLA

Odsherred Brandvæsen, Lumsås. Foto: TFR

Foto: TFR

Århus Brandvæsen, Lystrup. Foto: JLA

Autosprøjte iflg. Hauberg (og Dennis Olsen). Foto: JLA

Miljøvagt Rambøll / Falck. Foto: JLA

Foto: TFR

ISL vogn Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør. Foto: JLA
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En lille let anretning fra Rosenbauer. Foto: JLA

Godt med lys på bagen. Foto: JLA

Ny ISL vogn til Aalborg, her flankeret af forgængeren. Foto: JLA

Hurtig Responce? Kuffert ambulance fra Responce. Foto: JLA

Middelfart Brandvæsen, tankvogn. Foto: JLA

Foto: JLA

… her med afspærringsbommen trukket ud. Foto: JLA

Fin ny tudekasse til Forsvarets Sundhedstjeneste. Foto: JLA
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Foto: JLA

… og hækmonteret kran. Foto: JLA

”Det nye pindsvin”. Foto: JLA

Falck standart sprøjte på MAN. Foto: TFR

Foto: JLA

Foto: TFR

Redningsvogn med mandskabskabine til Falck i Hjørring. Foto: JLA

Regionernes demo ambulance. Foto: JLA
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Foto: JLA

Foto: TFR

Foto: TFR

Foto: JLA

Foto: JLA

Foto: TFR

Foto: TFR

Foto: JLA
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Også i Maribo Kommune, havde man egen
kommunal brandinspektør,
ktør, Falck havde
brandslukningen og hjalp til med afløsning på
indsatsledervagterne.

Lolland Brandvæsen
- de første spæde år
Af Lars ”Nakskov” Dalsig

Rødby og Holeby Kommuner havde fælles
brandslukning ved Rødbys kommunale
brandvæsen, men i 2003 nedlagede man Rødby
Brandvæsen og Falck overtog brandslukningen i
Rødby og Holeby kommuner. Derefter
D
kørte man
med fælles indsatsleder, der dækkede Maribo,
Rødby og Holeby kommuner, under ”Maribo
Redningsberedskab”.

Lolland Brandvæsen er Lolland Kommunes
Beredskabsafdeling, som bl.a. består af en fælles
indsatsordning, i hhv. Nakskov og Maribo, samt
driften af brandvagterne på Fejø, Femø, Askø og i
Stokkemarke.
Lolland Kommune består af de syv gamle
lollandske kommuner, Nakskov, Højreby,
Ravnsborg, Rudbjerg, Holeby, Rødby, og Maribo,
som efter ekstraordinær
ær afstemning blev lagt
sammen til den nye stor-kommune,
kommune, ”Lolland
”Lo
Kommune”, dette betød samtidigt en ny
opbygning af brandberedskabet i kommunen.
I ”de gode gamle dage” var brandslukningen
fordelt således,
åledes, Nakskov havde sit eget
kommunale brandvæsen og Falck
ck i Nakskov
slukkede i omegnskommunerne Ravnsborg,
Højreby og Rudbjerg.

Volvo XC90 ved Maribo Redningsberedskab i gammelt design.
design Foto:
Lars Dalsig.

Fælles for de fire vestlollandske kommuner var, at
man tilbage i 1995 havde lavet en
fælleskommunal indsatslederordning
ordning
”Vestlollands Redningsberedskab”, med en
brandinspektør og to indsatsledere, som dengang
var stationslederne fra hhv. Nakskov Brandvæsen
og Falck i Nakskov.

Nyy Volvo XC90 fra 2007.
2007 Foto: Lars Dalsig.

Et nyt beredskab
redskab kommer til verden
Nu var den nye kommune en realitet og et nyt
beredskab skulle bygges op. Man
M udnævnte en
ny brandchef og 2 vicebrandchefer, efterfølgende
er der suppleret op med nye brandinspektører i
hhv. Nakskov og Maribo.

De gamle indsatsledervogne ved Vestlollands Redningsberedskab.
Redningsberedskab
Foto: Lars Dalsig.

Brandslukningen
en blev opdelt i to områder - øst og
vest.

Efter kommunalvalget i 2006 stod det klart, at der
skulle være en samlet brandslukning
dslukning på
Vestlolland, enten kommunalt eller entreprise.
entreprise
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Brandslukningen på Vestlolland kom i udbud i
2007. Nakskov Brandvæsen
ndvæsen og Falck bød
selvfølgelig begge på opgaven.

Køretøjerne ved brandvæsenet.
Så sidder der nok nogle og tænker: ”Jamen er der
slet ingen udrykningskøretøjer
ykningskøretøjer i brandvæsenet?”,
brandvæsenet
jo det er der!

På papiret var det under kr. 20.000,, der skilte
parterne, men politikerne
ne mente at Falcks tilbud
var bedre, hvis man fx så på materiellet (Falck
stillede med fabriksnye køretøjer over hele linjen,
så i princippet
rincippet var udgifterne til vedligeholdelse
små, da det jo var Falcks ”problem”).

De fleste af køretøjerne er ”arvet” efter det gamle
Nakskov Brandvæsen. Som nævnt tidligere så er
brandslukningen delt op i to områder, øst og vest,
og i hvert område kører der to indsatledervogne.
Alle brandkøretøjer,, der bruges til udrykningskørsel er som
om bekendt Falcks.
Falcks

Hvis det derimod skulle være kommunalt
brandvæsen, skulle kommunen selv finde penge
til vedligeholdelse eller større udskiftninger i
vognparken.

Køretøjer Station Nakskov
I Vest (Vestlolland), kører endnu de to gamle
ga
VW
Sharan indsatsledervogne fra Vestlollands
Redningsberedskab,
sberedskab, men i løbet af 2009 står de
til udskiftning. Efter
fter planen bliver der indsat to stk.
Volvo XC60 som afløsning.
fløsning.

Der var mange forskellige meninger, om denne
beslutning rundt om i krogene. Uanset
anset hvad man
vælger, vil der altid
id være nogle, der bliver ramt
ved større omlægninger som denne..
I dag råder Lolland Brandvæsen over to
”hovedstationer”, brandstationen i Nakskov og
beredskabsgården i Maribo.
aribo. Derudover er der
brandvagterne på Fejø, Femø, Askø og i
Stokkemarke, hvor kommunen står for
bygningerne, løn, og mandskab, mens
ns materiel
og køretøjer leases hos Falck.
I Nakskov, er der i alt 6 ansatte til at varetage
forskellige service opgaver, som
m bl.a. indfangning
af herreløse katte, eftersyn af brandslukningsbrandsluknings
materielt
erielt i kommunens virksomheder og
institutioner, eftersyn af brandhanerr og rottebekæmpelsen i Nakskov.

Sprøjte M2. Mercedes Benz 1117, årgang 1987, indkøbt i Holland,
år 2000. Foto: Lars Dalsig.

Rottebekæmpelsen skal dog i udbud i april 2009,
med henblik på dækning af hele kommunen
ommunen.
Opgaven bliver således for stor til at
brandvæsenet vil byde på den.
Autoværkstedet på brandstationen servicerer
øvrige kommunale afdelingers køretøjer, bl.a.
Elværket, Spildevand, Vandværket,
t, Biblioteket og
Ungdomsskolen. Så rent arbejdsmæssigt er det
de fleste af Nakskov Brandvæsens gamle
opgaver, man har valgt at fortsætte med.

Tankvogn V1. Scania 92M, årgang 1988, tidligere mælkebil, hos MD
Food. Foto: Lars Dalsig.

Derudover er der køretøjer som det faste
personale bruger i dagligdagen,
dagligdagen nemlig
Personvogn B1, Opel Vectra, årgang 1990, der
tidligere har kørt som indsatsledervogn,
ndsatsledervogn,
servicevogn B2, Chrysler Grand Voyager aut.,
årgang 1998 og varevogn IV12, Toyota Hiace,
årgang 1996.

I Maribo er der ligeledes 6 ansatte, men her
består hverdagen primært af administrative
opgaver, som f.eks. brandsyn, byggesager o.
lign., samt driften af det frivillige beredskab ved
Lolland Brandvæsen.

Vi melder fra! 3/09
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Inden for det seneste år er der også sket et par
udskiftninger i vognparken,, idet tankvogn V2,
MAN 22.361, årgang 1987, er solgt til Brand &
Redning i Brøndby og stigevogn S1, Iveco
Magirus, årgang 1984, ligeledes indkøbt
dkøbt i
Holland, er afmeldt ved motorkontoret sat til salg.

Også i Maribo, har der det seneste år været
udskiftninger i vognparken.
Den gamle gule Redningsvogn, MAN 11.168H,
årgang 1974, er blevet
levet skrottet.

Køretøjer Station Maribo
I Øst
st (Maribo og Rødby) kører der to Volvo XC90
indsatsledervogne, den ene er den gamle, fra
Maribo Redningsberedskab (årgang 2004) og
efterfølgende blev der indsat en ny Volvo i 2007.

MAN 11.168H redningsvogn. Foto: Lars Dalsig

Autosprøjte, MAN 13.192, årgang 1975, der
tidligere også har kørt, ved Falck i Nakskov, er
sendt til Rumænien, og kører i dag, i den
sydvestlige by, Baile Harculane.
Sprøjte M1. Mercedes Benz 1117, årgang 1990, indkøbt i Holland, i
2004. Foto: Lars Dalsig.

Sprøjte M1 og Redningsvogn R1, er begge fra
Nakskov Brandvæsens tid.
Derudover er der tankvogn, Iveco
veco 310, årgang
2000, stationsvogn, Toyota Yaris Verso, årgang
2001, mandskabsvogn, VW Caravelle T5, årgang
2006, mandskabsvogn, Toyota Landcruiser,
årgang 1998 og ladvogn, Toyota Hilux 4x4,
årgang 1987.

MAN 13.192 autosprøjte. Foto:
Foto Lars Dalsig.

Foruden det nævnte rullende materielt, råder
Lolland Brandvæsen også over en del
påhængssprøjter, redningsbåde,
edningsbåde, lystrailer,
feltkomfurer o. lign.
De frivillige ved Lolland Brandvæsen
Man kan faktisk sige der er to grupper af frivillige i
Lolland Kommune. Der
er er de frivillige ved
brandvæsenet og der er de i frivillige
fr
i
Beredskabs Forbundet. Trods denne ”forskel” er
man fælles om de opgaver, som skal løses.
Toyota Landcruiser, Mandskabsvogn. Foto: Lars Dalsig.
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Beredskabs Forbundet, har bl.a. en
D
samarbejdsaftale med kommunen. Deres
primære opgave er: hvervning af nye frivillige
samt afholdelse befolkningskurser i førstehjælp
og elementær brandbekæmpelse.
Alle frivillige er ulønnede og får deres
branduddannelse, øvelser, vedligeholdelsesvedligeholdelses
kurser o.. lign. gennem brandvæsenet.
De frivillige kører til assistancer ved f.eks. større
brande, ulykker, stormskader o. lign., med de til
rådighed værende køretøjer.
Slagelse Brandvæsen M1, MB 913. Foto: Lars Dalsig

En
n af de opgaver de frivillige bruges meget til, er
tankvognsassistance ved større brande.
brande

Dette, så man kan tage opstående brandene på
øen i opløbet. Det er ikke
kke fordi
f
man er særlig
plaget af brande på Vejrø, men ca. 2/3 af øen er
dækket af natur, som i sommerhalvåret
som
kan være
knastørt.

Således bruges tankvognen fra de frivillige i
stedet for at svække på beredskabet i de andre
byer i kommunen.. Også lystraileren bliver flittigt
brugt fx ved større brande.

Derudover er der en flyveplads på øen, med
jævnlig trafik af små fly - med f.eks. jagt
selskaber, så hvis
vis uheldet er ude,
ude har man lidt at
starte op med.

tjenestegrene
De frivillige, som er opdelt i tre tjenestegrene,
Brand, Sanitet og Forplejning, tager sig også
og af
andre opgaver, som f.eks. at hjælpe
lpe til ved
Maribo Rock, cykel-løbet
løbet Lolland Rundt,
risengrødskogning
isengrødskogning ved juletid, samaritervagter
mv.

Den store hjælp skal komme fra fastlandet. Det er
Falck i Nakskov, der har øen i sit
slukningsområde og der går som minimum en
time, før der kan være hjælp fremme.

Samlet set står ca. 100 frivillige til rådighed, for
brandvæsenet
ndvæsenet og dermed kommunens borgere.

Vejrø har ikke en fast færgeforbindelse, så man
skal ”låne” en af Fejø
jø eller Femø færgerne.
Kan
an dette ikke lade sig gøre, skal man havde
assistance fra Flyvevåbnet med helikopter, der så
kan flyve brandmandskab og materielt frem til
øen.

Beredskab Vejrø

Lolland Brandvæsen har sponseret lidt gammelt
brandmaterielt til Vejrø,, bl.a. slanger,
slanger strålerør,
hjelme, branddragter,, og en bærbar pumpe fra
Civilforsvaret.

Af Lars ”Nakskov” Dalsig
Nord for Lolland i Smålandsfarvandet ligger Vejrø, en
lille privatejet ø. Her nyder ex Slagelse M1 sit otium.

Vejrø fungere mest som et ”ferieparadis”, dvs.
man kan leje sig ind i nogle
e af husene på øen, gå
på jagt eller ligge i havnen med sin luksus yacht.
Ejerne af øen har nu investeret i en gammel
brandsprøjte, mere nøjagtigt i Slagelse BrandBrand
væsens gamle M1, en Mercedes Benz 913 fra
1984.

Vi melder fra! 3/09
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BOR FW SKP
- Brand og Redningstjenesten på Fighter Wing
Skrydstrup
Af Allan Holbek Hansen
I forbindelse med et kursus på
Beredskabsstyrelsens Tekniske
Skole i Tinglev fik jeg muligheden
for at besøge den sønderjyske
flyvestation i Skrydstrup.
Et kig ind i hangaren. Foto: AHH

Maksimal startvægt: 15.600 kg
Motorer: 3 stk Rolls-Royce
Royce Turbomeca RTM322
turbiner med max effekt på 1,567kW
Besætning: 3-7
Passagerer: 25
Længde: 22,80 meter
Højde: 6,62 meter
Rotordiameter: 18,60 meter
Marchhastighed: 278 km/t (150 knob)
Tophastighed: 306 km/t (165 knob)
Rækkevidde: 1.390 km
Fighter wing SKP BOR køretøjs logo. Foto: AHH

Flyvestationen er døgnbemandet i det man her
udover redningshelikopteren har AVB
(afvisningsberedskabet) som er det beredskab
der skal forhindre fremmede eller ukendte fly i at
krænke det danske luftrum. Beredskabet består
af 2 bevæbnede F-16
16 (og 2 i reserve) som på 15
min. skal være i luften for at beskytte den danske
suverænitet. Beredskabet hjælper dog også til i
andre nødstilfælde, eksempelvis kan de
kontrollere om understellet er nede på fly der har
problemer med dette.

Flyvestationen er i dag hjemsted for de danske
kampfly og der befinder sig derfor 48 operative F16 fly på stationen. Derudover råder man over 4
stk. Saab T-17
17 Supporter som er et lille propelfly
der benyttes til kurerflyvning og meget andet.
Stationen råder også over en af Flyvevåbnets
SAR (Search And Rescue) redningshelikoptere af
typen EH101 Merlin.

Brand og Redningstjenesten
Flyvestationen har sin egen brand og
redningstjeneste,
tjeneste, som har til huse i en lettere
udslidt brandstation i nærheden af flyvefeltet.
Beredskabet består af mindst 1 indsatsleder og 4
brandmænd eller redningsassistenter som
Flyvevåbnet kalder dem. I dagtimerne kan
beredskabet dog være højere. Mandskabet
Mandskabe
arbejder på 12 timers vagter. Grunden hertil er at
arbejdstidsreglerne i Forsvaret kun betaler for 16
timer på en døgnvagt.

AugustaWestland EH101 Merlin. Foto: AHH
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14 & 15 udgør det daglige beredskab på
flyvestationen, hvorimod 7’eren er en
specialmodel. Den er ikke neddroslet i motoren,
men er tværtimod tunet. Dens funktion er at være
reservecrashtender,
eservecrashtender, og så står den til rådighed for
Rigspolitiet og AKS, når de har behov for den.
Oprindeligt var det meningen at betjentene selv
skulle uddannes til at betjene køretøjet, men det
blev senere besluttet at Flyvevåbnet stiller
chauffører til rådighed sammen med køretøjet.

For at blive optaget på uddannelsen til
redningsassistent skal man være min. 172 cm
høj, have fuldt mørkesyn og man må ikke bruge
br
briller/ kontakt-linser.
linser. Man skal derudover have
gennemført en uddannelse svarende til GrundGrund og
Funktionsuddannelse INDSATS.
Uddannelsen indeholder 5½ måneders
grundlæggende militær uddannelse, herefter
følger 3½ måneders funktionsuddannelse ved
brand og redningstjenesten.

Fabrikat:
Længde:
Højde:
Bredde:
Topfart:
Køremotor: 600 HK
Pumpemotor:
Kastelængde:
Vandtank:
Skumtank:

Som redningsassistent er man ikke kun
brandmand men også soldat, og er selvfølgelig
også forpligtiget til international tjeneste.
Køretøjerne
På brandstationen findes i dag bl.a. følgende
køretøjer:
• 1 Indsatsledervogn
• 1 Mågejægervogn
• 3 Crashtendere
• 1 Miljøtrailer
Derudover findes et hav af specialkøretøjer.
Eksempelvis fejemaskiner, sneplove, snekastere
og samt en terrængående brandbil til brug i
skydeterrænet.

E-One/CCD
11,25 m.
3,45 m.
2,89 m.
112 km/t.
210 HK
60 m.
8.800 l.
1.000 l.

Foto: Allan Holbek Hansen

Toyota Landcruiser til vagthavende Indsatsleder Fly (Vagthavende
BOR). Foto: AHH

Crashtenderne
I garagen på den anden side af gårdspladsen
stod de rigtige brandbiler placeret (beredskabet
var på 30 sek. og man skulle igennem tre døre og
ca. 100 m. for at komme derover. Hvordan det
hænger sammen rent realistisk ved jeg ikke).

Foto: Allan Holbek Hansen

Besøg Brand- og Redningstjenestens
hjemmeside: www.bor-fighterwing.dk
fighterwing.dk

På brandstationen står der i dag tre crashtendere
med numrene 7, 14 & 15
Vi melder fra! 3/09
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Derfor! Næste gang i skal ud at flyve: Husk at
medbringe kameraet i jeres håndbagage!

Ned skal vi nok komme!
- en rejseoplevelse.
Tekst og foto Af: Steffen Lund.

Er jeg mon den eneste i
dette forum, der har
siddet og varmet
kameraet i hænderne,
under starten på en
flyrejse?
På trods af de oftest dårlige fotoodds … det lille
vindue er dugget, modlys, regn, høj fart
osv. kunne det jo være der dukkede noget
spændende op.
Lørdag d. 21. februar fik
overtegnede så rig
mulighed for at skyde løs med mit kamera forstås! da mit fly, et Boeing737 fra
Jettime med Salzburg som
destination, måtte
returnere til Kastrup to
gange på samme tur.
Årsag, flaps problemer. En skidt situation for folk
der som min sidekammerat lider af flyskræk tilmed var vi bænket på række
13 - men nærmest en foræring for en foto- og
brandbilsnørd, der oven i købet havde fået tildelt
vindues-pladsen.
Tre passagerer havde fået
nok og valgte at stå af,
synd for dem for i tredje
forsøg og med et nyt fly
lykkedes det at komme til
helt Østrig.
Turen derned havde da
taget næsten ligeså lang tid
som hvis vi havde valgt at køre selv(!)
Landingerne foregik i øvrigt uden problemer. Da
flyet holdt parkeret blev bremsernes temperatur
kontrolleret med et termisk kamera og nedkølet
med ventilator, beredskabet er bare i
orden i CPH!
Vi melder fra! 3/09
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Hverdag i København
En fotokollage af: Jonas Koch

På gensyn i Vi melder fra 4/09
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