Fakta
Specialenhed brand
Enheden der løser opgaver vedrørende: Assistance til brandslukning og
efterslukning.
Specialenhed brand består af 35 frivillige der alle
specialister indenfor brandslukning. Opgaverne indenfor
fagområde brand er, at redde mennesker og
samfundsværdier ved at hindre, at en brand får lov til at
bredde sig, og ved at slukke den.

Herudover skal du være i en god fysisk form, således at
du kan løse de opgaver som enheden bliver tildelt.
Opgaver der ofte vil bestå af hårdt fysisk og tungt
arbejde, i form af røgdykning og håndtering af tunge og
vandfyldte slanger i et til tider meget varmt miljø.

Beredskabscentret i Hedehusene har i dagligdagen et
akutberedskab på minutkald (Lys-luft-vand). Men
brandenheden skal kunne afgå fra centret hurtigst
muligt, og senest inden for 30 minutter. Derfor er det
vigtigt, at de frivillige i enheden bor i nærheden af
beredskabscentret. Du kan læse mere om kravene og
mulighederne for at indgå en kontrakt om frivillig
tjeneste i Beredskabsstyrelsen på hjemmesiden
www.blivfrivillig.dk.

Som et led i træningen og rutineringen af de frivillige i
specialenhed brand, får enheden også opgaver der kan
planlægges i god tid. Det drejer sig f.eks. om
brandvagter i forbindelse med forskellige stævner eller
såkaldte stationsvagter. Vagter hvor enheden opstiller et
slukningshold, og stationeres på en brandstation, medens
det daglige beredskab på stationen gennemfører øvelser
eller lignende aktiviteter.

For at blive tilknyttet til specialenhed brand, skal du være
færdiguddannet inden for fagområde brand (indsats).
Uddannelsen kan enten være en uddannelse som
værnepligtig, der er vedligeholdt efter gældende regler,
eller det kan være en uddannelse fra et kommunalt
redningsberedskab. Uddannelsen skal, udover den
obligatoriske fællesuddannelse (introduktion, fælles og
førstehjælpsuddannelse) som minimum bestå af
følgende:




Som frivillig i specialenhed brand, skal du kunne afse tid
til følgende faste aktiviteter:






Møde til akutte indsatser.
Møde til enhedsaftner (hver anden onsdag).
Gennemføre vedligeholdelsesuddannelse af din
indsatsuddannelse (24 timer årlig).
Gennemføre vedligeholdelsesuddannelse af din
førstehjælpsuddannelse (3 timer årlig).
Møde til planlagte assistanceopgaver.

Håndtering af tilskadekomne
Grunduddannelse indsats
Funktionsuddannelse indsats

Beredskabsstyrelsen Hedehusene
Hedelykken 10, 2640 Hedehusene
Telefon: 45 90 66 00 e-mail: brsh@brs.dk
www.beredskabsskolen.dk

