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Midtjysk Brand & 
Redning, der har 
hovedsæde i Silkeborg, 
klarer mange typer 
af opgaver. Lige 
fra brandslukning 
til reparation 
af dagplejernes 
barnevogne
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SILKEBORG Silkeborg Kommune har 

et hjerte. Et hjerte, der pumper assi-

stance og service ud til alle områder af  

kommunen, når behovet opstår.

Hjertet ligger på Kejlstrupvej.

Umiddelbart ligner det enhver an-

den beredskabsstation, men de cirka 

35 fastansatte medarbejdere løser 

mange andre opgaver end blot at 

slukke ildebrande. 

I vagtcentralen foran de mange 

skærme sidder Jørgen Laursen, som 

har travlt med at besvare et opkald, 

da Midtjyllands Avis kigger forbi i 

selskab med beredskabsdirektøren, 

Klaus Vibe Hebsgaard. 

Vagtcentralen er bemandet alle 

ugens dage - 24 timer i døgnet. Det 

er hertil, kommunens borgere ringer, 

når der kun er koldt vand i hanerne, 

når gadelyset svigter, når der er set en 

rotte, eller når der opstår andre »dag-

ligdagsproblemer«. 

- Vi varetager rigtig mange opgaver, 

og når man er brandmand hos os, skal 

man ikke kun sørge for at slukke en 

brand. Man skal eksempelvis også 

kunne give et nap med, når dagpleje-

rens barnevogn svigter, eller når der 

skal skiftes hjul på hjemmeplejerens 

bil, fortæller Klaus Vibe Hebsgaard.

Desuden rummer beredskabssta-

tionens opgaver blandt andet også 

udrykning til fastklemte i trafikulyk-

ker, miljøuheld - som da der for nylig 

var oliespild i havnen i Silkeborg - ty-

verialarmer i kommunale bygninger, 

elevatoralarmer, overfaldsalarmer, 

nødkald i ældreplejen og pasning af  

telefoner for de forskellige driftsafde-

linger i kommunen.

På vagtcentralens skærme er der 

blandt andet overvågningsbilleder af  

byggeriet af  supersygehuset i Gød-

strup. Desuden viser en skærm bille-

der fra motorvejstunnelen i Silkeborg. 

Det er blandt andet Midtjysk Brand & 

Rednings opgave at sørge for afspær-

ring af  sporene i tunnelen i tilfælde 

af  en ulykke.

Fokus på kræft
Den 1. januar 2016 blev Silkeborg 

Brand & Redning slået sammen med 

Viborgs Brandvæsen til ét stort fælles 

brand-fællesskab. Det skete i forbin-

delse med en landsdækkende proces, 

hvor 86 beredskaber blev reduceret 

til 20. I den forbindelse blev ledelsen/

administrationen og vagtcentralen 

samlet i Silkeborg, mens man i Viborg 

har fået et forebyggelses- og logistik-

center.

- Det har været en proces, der har 

taget tid, og det er først nu, vi for al-

vor er ved at være på plads, selvom 

vi stadig mangler noget, siger Klaus 

Vibe Hebsgaard.

De mange opgaver, der bliver løst 

på beredskabsstationen i Silkeborg, 

betyder, at der har været en del om-

bygning på matriklen. Blandt andet 

værksted og uddannelseslokaler - for 

der bliver også undervist i førstehjælp 

på Kejlstrupvej. 

Positivt er det blandt andet, at med-

arbejderne har fået nyt lokale til opbe-

varing af  deres brandtøj. 

- Det er rigtigt fint, at vi har fået et 

rum, hvor vi kan klæde om. Tidligere 

foregik omklædningen i garagen, siger 

tillidsmand, Niels-Jørn Kristensen.

Det er blandt andet den store fokus 

på en formodet risiko for, at brand-

mænd har en højere risiko for at få 

kræft, der har medført skærpede reg-

ler for opbevaring af  brandmændenes 

tøj.

- Det betyder blandt andet, at brand-

mændene smider deres tøj, allerede in-

den de sætter sig ind i brandbilerne, 

når de har været ude til en brand. Der-

med skal de ikke sidde og lugte til sod-

partiklerne. Tøjet bliver pakket ned og 

vasket på stationen, inden det hænges 

op på den enkelte brandmands rum, 

konstaterer Niels-Jørn Kristensen. 

Tjener penge     
Beredskabet på stationen i Silkeborg 

har omkring 400 udrykninger om året 

til store og små begivenheder, og Midt-

jysk Brand & Redning får et årligt til-

skud på 165 kroner per borger.

- Men det er ikke nok til at drive be-

redskabet. Ud af  et årligt budget på ca. 

50 millioner kroner, får vi ca. 30 millio-

ner fra Viborg og Silkeborg Kommu-
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 Vagthavende på vagtcentralen, Jørgen Laursen, sidder foran et 
væld af skærme. Han skal i gang med at koordinere, når der kommer 
opkald om alt fra ulykker, brande til en dement, der er blevet væk.

Silkeborgs 
hjerte  
ligger på 
Kejlstrupvej

 På stationen på Kejlstrupvej tilbyder man også uddannelse i førstehjælp. 
Her er det Fuglemosen fra Kjellerup, der er i færd med at blive undervist af Per 
Mouritsen. 
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ner, mens vi selv tjener de resterende 

20 millioner kroner på blandt andet 

at sælge vagtcentralydelser, reparere 

kommunale biler, fikse hjemmeplejer-

nes elcykler, dagplejernes barnevogne 

og meget andet, fortæller lederen af  

Silkeborgs hjerte, Klaus Vibe Hebs-

gaard.
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Midtjysk Brand & 
Redning har fået 
en multifunktions-
brandbil, der blandt 
andet kan dæmpe en 
brand i et lokale, uden 
at brandmændene 
behøver trænge ind i 
bygningen

AF BRIAN HOLST

holst@mja.dk

SILKEBORG Den nye brandbil på 

brandstationen i Silkeborg er vel nær-

mest en stor schweizerkniv på hjul.

Et multifunktionsværktøj, der kan 

klare de fleste opgaver til husbehov, 

indtil de store brandbiler - med det 

store grej - når frem til branden eller 

ulykken. 

Beredskabsbilen bliver kaldt for 

HSE - Hurtig Sluknings Enhed - og en 

af  funktionerne er, at den er udstyret 

med en vandkanon, der blandt andet 

kan skyde gennem pansret stål - hvis 

det skulle blive nødvendigt.

- Bilen kan lidt af  hvert. Den kan 

blandt andet skyde vand gennem en 

stålvæg eller en tyk murstensvæg, 

så vi allerede udefra kan dæmpe 

branden. Det er en stor fordel, fordi 

vi ikke behøver at trænge ind i byg-

ningen, siger beredskabsmester Lars 

Guldmann.

Han er én af  dem, der bruger bilen, 

fordi han er på det vagthold, der skal 

sørge for at der altid er to personer på 

vagt hele døgnet og er klar til at ryk-

ke ud til eksempelvis en brand eller 

en ulykke. Indførelsen af  et døgnbe-

mandet vagthold skete, da Silkeborg 

Brand & Redning blev slået sammen 

med beredskabet i Viborg. I den for-

bindelse var der blandt andet kritik 

fra de ansatte på stationen i Silkeborg 

af, at de to brandmænd på vagt risi-

kerede at være først til en brand uden 

reelt at kunne gøre en indsats. Men 

det har HSE-bilen til dels dæmmet 

op for.

- Bilen kan løse de fleste opgaver 

i mindre målestok, indtil resten af  

mandskabet - blandt andet røgdyk-

kerne - når frem, siger Guldmann. 

Kan redde liv
Bilen har en vandtank på 500 liter, 

som er koblet til en heftig vandkanon.

- Vi kan sætte kanonen på eksem-

pelvis murværket. Vandet er tilsat 

små metalkugler, som kan skyde gen-

nem stort set alt. Både panserglas, 

pansret stål og mursten. Fordelen er, 

at vi kan stå udenfor, mens vi - om 

ikke slukker - så i 

hvert fald dæmper 

branden og sænker 

temperaturen i lokalet betydeligt, ind-

til vi bliver klar til at sende røgdyk-

kere derind, siger Lars Guldmann.

På den måde vil den hurtige ind-

sats kunne redde liv, når de to vagt-

havende brandmænd når frem til ste-

det umiddelbart efter indsatslederen, 

siger Lars Guldmann. 

Vandkanonen er også nyttig, hvis 

der opstår brand i en container eller 

i forbindelse med bilbrande. 

- Bilen er så ny, at vi lige lære at 

bruge den rigtige strategi, når vi bru-

ger den. Den er eksempelvis også er 

udstyret med ventilator og termisk 

kamera. Desuden er den også effektiv 

i forbindelse med færdselsuheld, for-

di den indeholder frigørelsesværktøj 

og løfteredskaber. Kort sagt er bilen 

med til at vinde vigtig tid, når vi når 

frem til stedet siger Lars Guldmann. 

 

Vild vandkanon  
skyder gennem panser

 Det er små stålkugler, der er blandet i vandet, der sørger for at vandkanonen med 300 bars tryk kan skyde gennem 
denne ståldør.

 Midtjysk Brand & Redning 
sørger også for overvågning 
af tunnelen i og ved 
Silkeborgmotorvejen. 

 Tillidsmand Niels-Jørn Kristensen og beredskabsmestrer Lars Guldmann 
foran den nye brandbil, der rummer alt udstyr til at kunne foretage den mest 
nødvendige redning på et ulykkessted.
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