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INSTRUKS NR. 40 – Indsats på Endelave
GENERELT:
Nærværende instruks er gældende for alle meldinger og indeholder retningslinjerne for
brand på Endelave
Situation

Udkald til indsats på Endelave

Opgave

Forskydning og indsats på Endelave

Udførelse:

Alarmering
•
•
•

Endelave
Alle frivillige får en SMS med adresse og melding.
Sirenen starter samtidig med SMS udkaldet.
Yderligere oplysninger kan fås ved opkald til
Vagtcentralen på radioen.
• ISL vurderer hvorvidt der skal laves udrykning fra
fastlandet, og i så fald om det er med helikopter eller
båd.
Slamsuger med HT’er kører direkte til stedet
• Starter førsteindsats fra sikkert sted (uden fare for
sammenstyrtning, røg eller flammer)
De resterende frivillige henter brandtrailerne
• Meld ”Endelave mødt/kører fra stationen” til
vagtcentralen (instruks ophængt ved radio)
• Vagtcentral telefon som sekundær mulighed! 76 29
27 70
Mødt på skadested
• Ved fremmøde på skadested- kald vagtcentralen op
på radio om situation samt assistancebehov.
• Etabler ledelse, apparatbrugere anlægger apparat og
vandforsyning
• Øvrige frivillige sættes til opgaver (vandforsyning,
førstehjælp, afspærring mm.)

Fælles for alle procedurer:
MINIMUM:
Personel: ISL+HL+3 BM
Materiel: 4 røgdykkerapparater med reserveflasker.
Yderligere materiel, skal afklares med ISL og brandfoged.
Procedure A; helikoptertransport
ISL, ASP afgår til helikopterlandingspladsen ved Langelinie.
Landingsstedet sikres for objekter der kan blæses væk/ind i
helikopteren.
Transporten vil normalt omfatte:
De 5 personer der skal med, er vagthavende ISL og HL+3 fra
døgnvagten, muligvis en politimand eller
sundhedsberedskab.
Materiel ombord på Helikopteren:
• 5 brandfolk af 90 kg pr. person
• 4 stk. Røgdykkerapparater a 10 kg pr. stk.
I alt for personer og materiel
Ikke inklusiv politi eller sundhedsberedskab.

= 450 kg
= 40 kg
= 709 kg

Materiellet kan nedgraderes eller opgraderes efter
tilbagemelding fra Endelave.
Landing på Endelave foretages på et egnet sted, efter
luftfartøjschefens skøn, så nær brandstedet som muligt.
Mødested:
Hvis ikke andet er angivet er mødestedet, ved
helikopterlandingspladsen ved Langelinie.
Ekstra Vægt:
Der er mulighed for at medtage ekstra 200 kg ombord på
helikopteren.
Kontakt JRCC på tlf. 72820450
Materiel:
Materiel tages fra køretøjerne.

Køretøjerne returneres til brandstationen af tilkaldt mandskab og
reetableres.
Procedure B; bådtransport
ISL + ASP + Fortuna afgår til nærmeste isætningssted og sejler til
Endelave. Der medtages overlevelsesdragter og redningsveste til 5
personer.
Procedure C: Bådtransport
ISL + TSP + Juelsminde SAR
Station Hornsyld 1+3 sendes til Juelsminde havn og sejler med
Juelsminde SAR. Grunden til at Hornsyld skal afgå i stedet for
Klakring er robusthed på Juelsminde halvøen. SAR JUELSMINDE
vagthavende telefon 27601105, kontaktpunkt Havnen 6, 7130.
Løsning C er specielt egnet til dårlige vejrforhold.
Ressourcer

TSP/ASP ISL+HL+3
Samt frivillige på Endelave

Ledelse

Ledelse: ISL

Kommunikation Kommunikation: De frivillige er instrueret i at løbende komme
med tilbagemeldinger på SOJBV 1.

