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Oplæg til øvelsesafvikling 

 

 

Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 

1 Deltageren kan selvstændigt og i 
samarbejde med andre virke som 
røgdykker og på en sikkerhedsmæssig 
forsvarlig måde løse brandsluknings- og 
redningsopgaver i forskellige bygninger og 
andre konstruktioner.  
 
Kompetencemål 12 fra Funktionsuddannelse Indsats  

 
  

 

Slukning af brand på flere 
etager  
Håndtering af særlige 
farer  
 
Se side 59 og 60 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse Indsats  
Håndtering af indsats i 
bygninger med solcelleanlæg 
skal inddrages. Se under Tema 
på BRS.dk samt ny vejledning på 
BRS.dk primo 2013. 

Brandskolen Lokal røgdykkerinstruktør Booking af brandskole, trailer 
mm. skal ske via bestillingsliste  
 
Nærmere info omkring, 
markeringsplaner, mm. tilgår 

2 Deltageren kan virke som 
kemikaliedykker og i samarbejde med 
andre løse rednings-, opsamlings-, og 
tætningsopgaver i område med direkte 
kontakt.  
 
Kompetencemål 7 fra Funktionsuddannelse Indsats  

 
  

   

   

 

Indsatstaktik ved 
hændelser med farlige 
stoffer  
Indsatstaktik ved 
hændelser med 
fordråbede gasser eks. 
Ammoniak  
 
Se side 34 og 35 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse Indsats  
Håndtering af en mindre 
terrorhændelse og samarbejdet 
med andre myndigheder kan 
inddrages. Se Retningslinjer for 
indsatsledelse på BRS.dk 

Lokalt Henrik G. Jensen 
42 49 02 29 
gldam@privat.dk  
 
Bo Olesen 
21 29 19 93 
graasten@skorstensfejeren.dk  

Miljø og kemikalieberedskabet er 
placeret på henholdsvis st. 
Nordborg og Gråsten.  
Under pågældende øvelse kan 
mandskabet stifte bekendtskab 
med specielmateriellet. 
Grundet opbygning og 
implementering, står stationerne 
først tilrådighed til øvelserne fra 
1. maj. 

mailto:gldam@privat.dk
mailto:graasten@skorstensfejeren.dk
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3 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde 
med andre håndtere livsvigtige funktioner og 
minimere livstruende skaders udvikling ved 
hjælp af undersøgelses- og/eller 
arbejdsprocedurer, herunder foretage eventuel 
påkrævet flytning og/eller transport af den 
tilskadekomne.  
 
Kompetencemål 2 fra Grunduddannelse Indsats 

Skadestedslære, 
redningskæden samt 
kompetenceforhold og 
samarbejde på 
skadestedet  
Håndtering af den 
tilskadekomne, akut 
undersøgelse og 
behandling  
 
Se side 17 og 18 i 
uddannelsesplanen for 
Grunduddannelse Indsats 

Lokalt Liste med HAT instruktører 
 
Jesper Grau 
27 90 70 26 
jegr@sonderborg.dk  
 
Mads Hamer 
29 25 58 73 
mh@madshamer.dk  
 
Michael Plambeck 
21 77 13 64 
mlplambeck@mail.dk  

Brandværnene booker selv 
instruktøren 

4 Deltageren kan i forskellige redningssituationer, 
selvstændigt og i samarbejde med andre 
gennembryde bygningsmaterialer, løfte tunge 
byrder og afstive bygninger for at redde 
personer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
 
Kompetencemål 2 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Afstivning af bygninger 
med 
sammenstyrtningsfare  
Prioritering af arbejdet 
ved skader med stort 
omfang  
 
Se side 20 og 21 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse Indsats  
Håndtering af en mindre 
terrorhændelse og samarbejdet 
med andre myndigheder kan 
inddrages. Se Retningslinjer for 
indsatsledelse på BRS.dk  

 

Lokalt Pionertjenesten 
 
Casper Witte 
30 11 32 28 
Casper.witte@gmail.com  
 
Martin Toft Hansen 
51 51 29 40 
martinth@privat.dk  

 

5 Deltageren kan selvstændigt anvende 
åndedrætsbeskyttelsesudstyret som personligt 
sikkerhedsudstyr i forbindelse med løsningen af 
de forskellige opgaver på et skadested.  
 
Kompetencemål 5 fra Grunduddannelse Indsats  

Betjening af 
trykluftsapparatet  
Åndedræt og 
åndededrætsgifte  

 
Se side 31 og 32 i 
uddannelsesplanen for 
Grunduddannelse Indsats  

Lokalt Lokal røgdykkerinstruktør Booking af trailer mm. skal ske 
via bestillingsliste  
 
 

mailto:jegr@sonderborg.dk
mailto:mh@madshamer.dk
mailto:mlplambeck@mail.dk
mailto:Casper.witte@gmail.com
mailto:martinth@privat.dk
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6 Deltageren kan i sit arbejde som brandmand 
selvstændigt og under anvendelse af de 
nødvendige tekniske og taktiske medinddrage 
de fysiske, psykiske og sikkerhedsmæssige 
aspekter i løsningen af forskellige 
røgdykkeropgaver.  
 
Kompetencemål 11 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Brandforløb og 
overtænding  
Opstilling og betjening af 
overtryksventilator  
 
Se side 54 til 55 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse Indsats  

 

Brandskolen Lokal røgdykkerinstruktør Booking af brandskole, trailer 
mm. skal ske via bestillingsliste  
 
Nærmere info omkring, 
markeringsplaner, mm. tilgår 

7A Deltageren kan selvstændigt varetage 
arbejdsfunktionerne ved indsats overfor de 
hyppigst forekommende uheld med personbiler 
og i samarbejde med andre frigøre fastklemte 
personer.  
 
Kompetencemål 4 fra Grunduddannelse Indsats  

Køretøjets opbygning og 
taktisk brug af værktøj 
ved frigørelse fra 
personbiler  
Kompetenceudviklende 
øvelsesopgaver ved 
frigørelse af personer fra 
personbiler i 
indsatslignende 
situationer  
 
Se side 27 til 30 i 
uddannelsesplanen for 
Grunduddannelse Indsats  
Sikkerhedsmæssige forhold i 
håndteringen af elkøretøjer skal 
inddrages. Se vejledning herom 
på BRS.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brandskolen Lokal instruktør Booking af brandskole og 
klippebiler skal ske til 
operativ@sonderborg.dk  
 
Der er budgetteret med 6 biler 
pr. station med 
frigørelsesmateriel.  
 
Der er ikke budgetteret med 
klippebiler, til de stationer der 
ikke har frigørelsesmateriel.  

mailto:operativ@sonderborg.dk
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7B Deltageren kan i samarbejde med andre redde 
personer fra løst oplag, fra produktionsanlæg og 
ifm. oversvømmelser under anvendelse af de 
nødvendige tekniske og taktiske færdigheder  
Kompetencemål 5 fra Funktionsuddannelse 
Indsats  

Frigørelse af personer fra 
løst oplag – sne, 
kornsiloer, brønde, 
udgravningshuller mm.  
Frigørelse af personer fra 
produktionsanlæg og 
forskellige typer maskiner  
Rednings- og 
lænsningsopgaver ift. 
oversvømmelser  
 
Se side 28 til 30 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse Indsats  
Se vejledning om indsats ifm. 
spildevand på BRS.dk  

 

Lokalt Lokal Øvelsen kan afvikles som 
indsatsøvelse i nærliggende 
produktionsvirksomhed med 
mulighed for øvelsesafvikling 
med fokus på indsatstaktikker. 
Brug evt. tidligere indsatser som 
inspiration til øvelsen. 

7C Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde 
med andre løse forskellige brandsluknings- og 
redningsopgaver.  
 
Kompetencemål 10 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Redning og arbejde ved 
brug af stiger samt 
redning ved brug af 
springpude  
 
Se side til 45 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse Indsats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalt/brandskolen Lokal Øvelsen er ikke en 
brandslukningsøvelse 
 
Booking af brandskole skal ske til 
operativ@sonderborg.dk 

mailto:operativ@sonderborg.dk
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8A Deltageren kan selvstændigt varetage 
arbejdsfunktionerne ved indsats overfor alle 
typer uheld med forskellige transportmidler og i 
samarbejde med andre frigøre fastklemte 
personer.  
 
Kompetencemål 4 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Frigørelsesarbejdet ved 
trafikuheld med større 
køretøjer som lastvogne, 
busser og toge  
Frigørelsesarbejdet ved 
komplekse trafikuheld  
 
Se side 25 til 27 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse Indsats  
Se Vejledning om indsats ved 
uheld med elkøretøjer på 
BRS.dk  

 

Lokalt Lokal 
Frigørelsesinstruktør 

Øvelsen er som sådan ikke en 
frigørelsesøvelse, men en 
gennemgang af taktikker ved 
større køretøjer og elbiler 

8B Deltageren kan virke som kemikaliedykker og i 
samarbejde med andre løse rednings-, 
opsamlings-, og tætningsopgaver i område med 
direkte kontakt.  
 
Kompetencemål 7 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Arbejdet ved hændelser 
med farlige stoffer  
Frigørelse af personer fra 
et køretøj eller lign. ved 
uheld med farlige stoffer  
 
Se side 36 og 37 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse Indsats  

Lokalt   

8C Deltageren kan selvstændigt anvende 
pumperne og i samarbejde med andre sørge for 
vandforsyning til forskellige indsatser.  
Kompetencemål 8 fra Funktionsuddannelse 
Indsats  

Betjening af pumper som 
påhængsbæresprøjten ift. 
vandforsyning  
 
Se side 38 i 
uddannelsesplanen for 
Funktionsuddannelse 
Indsats  
 
 
 

Lokalt Lokal Almindelig øvelse i 
pumpebetjening 

9 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab 
til identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, 
CBRN- og redningsopgaver  

Lokalt Lokal Booking af uddannelsestrailer 
skal ske til 
operativ@sonderborg.dk 

mailto:operativ@sonderborg.dk
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10 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab 
til identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, 
CBRN- og redningsopgaver  
 

Lokalt Lokal Booking af uddannelsestrailer 
skal ske til 
operativ@sonderborg.dk 

11 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab 
til identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, 
CBRN- og redningsopgaver  
 

Lokalt Lokal Booking af uddannelsestrailer 
skal ske til 
operativ@sonderborg.dk 

12 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab 
til identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, 
CBRN- og redningsopgaver  
 

Lokalt Lokal Booking af uddannelsestrailer 
skal ske til 
operativ@sonderborg.dk 

 
Kollegastøtte vil gerne komme ud på en øvelsesaften og fortælle om kollegastøtte og psykiske reaktioner. Thomas kan kontaktes på 28 25 08 78 eller thomas@bf-
sonderborg.dk  
 
Temadage/arrangement omkring fagspecifikt emne, for alle brandmænd, f.eks. som arrangementet omkring CBRN i Vester Sottrup. F.eks. solceller. 

mailto:operativ@sonderborg.dk
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