NOTAT
Orientering om status på aktuelle sager
Samarbejde med Christiania
Københavns Brandvæsen har sammen med Sikker By, Region Hovedstaden og Københavns Politi afholdt to møder med Fonden for Christiania
med henblik på at drøfte samarbejdet mellem Christiania og beredskaberne, i forhold til fx adgangsforhold og muligheder for at udføre de
operative opgaver på Christiania. Det handler bl.a. om at styrke beredskabernes adgangsforhold til Christiania, øget brandsikkerhed og vejledning vedrørende forebyggelse af brande samt indsatser ved eventuelle
større beredskabsmæssige hændelser og arrangementer.
Udgangspunktet for dialogen er, at samarbejdet mellem Christiania og
beredskaberne som udgangspunkt er godt. Men samarbejdet kan med
fordel styrkes ved at lave aftaler om faste kontaktpersoner og en mere
struktureret form for samarbejde.
Der er bl.a. behov for løbende at sætte fokus på adgangsforholdene til
Christiania. Christianitterne oplever fra tid til anden, at ambulancetjenesten ikke kan åbne pullerterne, ligesom der kan være problemer med
parkerede biler foran pullerterne, ved indgangene til Christiania. Der er
derfor aftalt en fælles rundtur på Christiania i maj, hvor de konkrete
udfordringer og løsninger i forhold til adgangsforholdene kan drøftes
nærmere.
Christiania er et område med mange gamle og bevaringsværdige bygninger, turister og arrangementer. Derfor har Københavns Brandvæsen
tilbudt at fortsætte dialogen efter rundturen med et konkret forslag til,
hvordan Christiania kan bidrage til at sætte fokus på brandsikkerhed i
forhold til bygninger, buske og lignende. Herunder oprettelsen af et
’Eget Beredskab’, hvor det er muligt at uddanne eget personale, til bl.a.
hjælperøgdykkere, der kan hjælpe brandvæsenet med både forebyggende arbejde og i tilfælde af brand eller ulykker. Eget Beredskab kendes
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bl.a. fra Tivoli og en række museer, hvor der er stor interesse i selv at
medvirke til at stå for sikkerheden i tæt samarbejde med brandvæsenet.
Ligeledes har Københavns Brandvæsen tilbudt at gå i dialog omkring
gode råd i forhold til de konkrete brandfarer, man måske ikke selv lægger mærke til i hverdagen, og som et supplement til de lovpligtige
brandeftersyn, som brandvæsenet gennemfører, med henblik på en
fortsat god dialog mellem Christiania og beredskaberne.
Distortion 2014
Distortion 2014 afholdes i dagene den 4. til og med den 7. juni. Planlægningen af i fuld gang og der er afholdt en række møder med deltagelse
af Københavns Kommune og Københavns Politi. Brandvæsenet er i gang
med at udarbejde en trafikplan sammen med politiet. Planen anfører
kontaktpunkter og definerer det område af byen, der på dagen gøres til
et selvstændigt operationsområde.
Der oprettes KSN sammen med KBH Politi og Regionen – bemandes med
1 leder fra brandvæsenet. Der oprettes KST sammen med KBH Politi og
Regionen – bemandes med 2 fra KST gruppen.
Fredag den 6. juni samt lørdag den 7. juni vil der være en sprøjte samt
overfladeberedskab tilstede på Refshaleøen. Brandvæsenet vil endvidere have en leder ombord på Hjemmeværnets båd.
Brandinspektører fra Forebyggelse vil påse, at personbelastningen i gaderne og særligt på barer mv. overholdes.
Samlokalisering Gl. Køge Landevej
Samlokaliseringen vedrører Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Københavns Brandvæsen samt Københavns Kommunes
Krisestyringscentral (kommandocentral) og blev vedtaget som et effektiviseringsforslag i forbindelse med budget 2013. Københavns Kommune
får dermed etableret Københavns Kommunes Vagtcentral, der vil være i
stand til at varetage den samlede krise- og katastrofehåndtering, risikostyring samt alle relevante overvågningsopgaver i Københavns Kommune.
Økonomisk opfølgning og målopfyldelse i Københavns Brandvæsen
Den nuværende status for 2014 er, at brandvæsenet forventer at overholde budgettet for serviceudgifter. Der følges tæt op på økonomien,
således at de mulige risici for budgetoverskridelse kan håndteres.
I 2014 forventes ekstraordinære udgifter som følge af det europæiske
melodigrandprix (ESC). Disse vil blive håndteret ved udskydelse af driftsinvesteringer til 2015.

Side 2 af 7

Der er fortsat fokus på realisering af effektiviseringer. Der pågår således
følgende projekter, som - udover at være en vigtig del af brandvæsenets
strategi til at opnå bedre kvalitet og kunne forøge kommunens robusthed og sikkerhed - også har dette til formål:




Samlokaliseringen af brandvæsenets serviceafdeling
Digitalisering af administrative og operative forretningsgange
Samlokalisering af brandvæsenets, SUF’s og SOF’s vagtcentraler.

Endelig er der fokus på eksekvering af brandvæsenets anlægsprojekter i
2014, som - udover ovennævnte effektiviseringsprojekter, hvortil der
afsat i alt ca. 34 mio. kr. - omfatter følgende projekter:



Anlægsinvesteringer til implementering af den risikobaserede
dimensionering, hvortil der er afsat ca. 5,2 mio. kr.
Projekt Rent Arbejdsmiljø, hvortil der er afsat 4,5 mio. kr.

Status vedr. Kulturanalysen
På baggrund af kulturanalysen, der blev gennemført i foråret 2013, har
en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter, KBAK, MKB og arbejdsmiljøkonsulenter fra FOA arbejdet med
konkrete anbefalinger til, hvordan brandvæsenet fremadrettet arbejder
med udvikling af kulturen i Københavns Brandvæsen.
Overordnet set centrerer kulturforandringerne sig om 3 hovedområder:




Faglighed og samarbejde
Kommunikation
Arbejdsmiljø og sikkerhed

Kulturanalysen demonterede myten om, at Københavns Brandvæsen har
en machokultur, der skygger over, at vi kan arbejde konstruktivt med
arbejdsmiljø og sikkerhed. Til gengæld påpeger kulturanalysen, at
brandvæsenet er en organisation præget af ’dem’ og ’os’ – i stedet for
’vi’.
Derfor skal brandvæsenet i arbejdet med kulturforandringerne bevæge
sig hen imod, at vi i større omfang oplever, at vi er én organisation med
det fælles mål at skabe det bedst mulige beredskab for borgerne i København.
Der er for hvert af de ovennævnte emner blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med de overordnede områder ud fra de foreslåede
anbefalinger.
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HSU har godkendt processen, som vil blive forankret i MED-udvalgsstrukturen, hvor arbejdsmiljørepræsentanter, faglige repræsentanter og
ledelsen indgår.
De tre arbejdsgrupper har siden januar 2014 arbejdet med at omsætte
anbefalingerne til indsatsområder i brandvæsenet. I arbejdsgrupperne
deltager medarbejdere fra mandskabet og administrationen.
Grupperne fremlægger på næste Enheds-MED-udvalgsmøde d. 10. juni,
deres forslag til tiltag.

Øget sammenhæng mellem brandvæsenets operative og forebyggende
arbejde
For at styrke sammenhængen mellem brandvæsenets operative og forebyggende arbejde uddannes brandmestrene til at gå brandsyn. Målet
er at styrke det forebyggende arbejde lokalt samt udnytte kompetencer
og ressourcer bedre i hele organisationen.
For stationerne øger det mulighederne for at lære institutioner og andre
vigtige objekter i lokalområdet godt at kende, hvilket er en stor fordel
under en indsats. Brandmestrene får ikke blot et bedre kendskab til lokale forhold og institutionerne i deres distrikt. De bliver også bedre rustet til under indsats at gøre sig iagttagelser omkring forhold, som kan
bruges i det forebyggende arbejde med at skærpe brandsikkerheden.
Når både brandmestre og inspektører fra Forebyggelse kan foretage
brandsyn, vil det betyde, at brandvæsenet kommer til at stå stærkere i
rollen som tilsynsmyndighed. Brandmestrene skal dog kun gå de mindre
komplekse brandsyn eksempelvis i daginstitutioner. På den måde får
Forebyggelse flere ressourcer til at prioritere de mere komplekse brandsyn og det borgerrettede forebyggelsesarbejde.
Brandmestrene skal gennemføre den brandtekniske grunduddannelse,
som giver indblik i lovgivning og regler på det forebyggende område. Det
sker typisk i forbindelse med en rotationsperiode i Forebyggelse, som
også sørger for at give brandmestrene en grundig introduktion til den
nye opgave. Udrulningen af uddannelse og kompetence vil ske gradvist
over de kommende år.
Brandvæsenets borgerrettede forebyggelsesindsats
I forbindelse med den risikobaserede dimensionering fra 2012-2015 er
det prioriteret, at Københavns Brandvæsen i 2014 vil styrke forebyggel-
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sesindsatsen og have et øget fokus på ”Tryg og Sikker By”. Som led i
produktivitetsmålene for brandvæsenet skal mandskabet bruge 10 pct.
af deres tid på forebyggende arbejde, med det formål at kommunens
borgere i højere grad tager ansvar for egen sikkerhed og trygheden i
byen gennem øget forebyggende arbejde og dialog mellem den enkelte
lokalstation og borgerne i lokalområdet.
Samarbejde med Tingbjerg-Husum Partnerskab
Som et af de konkrete projekter er der indgået et konkret samarbejde
med Tingbjerg-Husum Partnerskab. Brandsikkerhed er et vigtigt indsatsområde for trygheden i Tingbjerg-Husum. Antallet af brande er relativt
højt sammenlignet med andre områder af København, og der har de
senere år været flere alvorlige eksempler på påsatte brande. Det skaber
utryghed for områdets beboere og kan i yderste konsekvens koste liv.
Området er dog inde i en positiv udvikling, og i 2013 har der især i Tingbjerg været mærkbart færre brande.
For at fastholde og styrke denne udvikling iværksætter Tingbjerg-Husum
Partnerskab en ”brandpakke” med en række brandforebyggende og
beredskabsmæssige aktiviteter, som involverer områdets beboere. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med Københavns Brandvæsen,
hvor de lokale brandmænd på Station Tomsgården og unge brandkadetter vil lære beboerne om brandsikkerhed og at tage vare på egen sikkerhed gennem fx undervisning i førstehjælp, brandsikkerhed i køkkenet og
installering af røgalarmer i private hjem. Indsatsen vil også involvere
områdets beboere i at tage ansvar for områdets brandsikkerhed fx ved
oprettelse af et frivilligt beredskabskorps, der kan fungere som brandvagter til større arrangementer og ved nogle ulykker kan yde den første
hjælp indtil brandvæsen og ambulance kommer frem. Endeligt skal
brandpakken også være med til at bygge bro og skabe tættere relationer
mellem brandmændene og områdets unge og voksne, som vil understøtte brandvæsenets forebyggende og operative arbejde i området og desuden forventes at smitte positivt af på tillidsrelationen mellem beboerne
og andre myndigheder.
Målgrupperne for aktiviteterne er beboere i Tingbjerg-Husum, herunder
børn og unge i skoler, klubber og daginstitutioner samt medarbejdere,
foreninger og andre lokale aktører i området.
Brandpakken er ikke primært målrettet uroskabende unge og ungegrupperinger. Indsatser i forhold til denne gruppe indgår i samarbejdet mellem Københavns Brandvæsen og SSP København.
Brandpakken gennemføres indtil udgangen af 2016.
Aktiviteterne handler bl.a. om:
1. Brandforebyggelse med børn og unge
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Der gennemføres temaundervisning om brandsikkerhed på områdets
folkeskoler, som integreres i forskellige fag og på udvalgte klassetrin i
tilknytning til temaforløbet ”Det gode valg”. Områdets børnehaver gennemfører et temaforløb med brandvæsenets læringsmateriale ”Glød og
Flamme” til 3-5-årige.
2. Frivilligt beredskabskorps
En gruppe af frivillige unge og voksne fra området uddannes i blandt
andet elementær brandslukning og førstehjælp, så de kan fungere som
brandvagter ved større arrangementer og kan træde til med hjælp ved
ulykker (”first responder”) indtil brandvæsen og ambulance kommer
frem.
3. Førstehjælpskurser
Beboere, medarbejdere, foreninger og relevante grupper i området undervises i førstehjælp af blandt andre områdets lokale brandkadetter,
der er uddannet instruktører i hjertelungeredning.
4. Netværksmøde på Station Tomsgården
Som opstart på brandpakken arrangeres et netværksmøde på den lokale
brandstation med henblik på at styrke samarbejde, dialog og relationer
mellem de lokale brandmænd og områdets medarbejdere, foreninger og
andre aktører.
5. Tryghedsvandringer om brandsikkerhed
Sammen med ejendomsfunktionærer og andre relevante medarbejdere
gennemgår brandvæsenet den fysiske brandsikkerhed, hvor bygninger
og udearealer gennemgås i forhold til flugtveje, affaldscontainere, skiltning, information til beboere mv.
6. Røgalarmkampagne
Der gennemføres en kampagne, hvor beboerne i området bliver gjort
opmærksom på vigtigheden af at have en røgalarm i hjemmet og får
tilbudt at få installeret en røgalarm gratis. Kampagnen sker i samarbejde
med boligselskaberne, og der gennemføres events, hvor brandvæsenet
vil komme ud og sætte en røgalarm op hjemme hos beboere i området.
7. Indsats mod køkkenbrande
Der gennemføres en indsats mod køkkenbrande med undervisning af
især kvindelige beboere i brandsikkerhed i køkkenet, hvor brande ofte
opstår.
8. Lokal kommunikationsindsats
Der gennemføres en lokal kommunikationsindsats, som støtter op om
brandpakkens aktiviteter og budskaber om brandforebyggelse via lokale
kanaler som områdeaviser, nyhedsbreve mv. Kommunikationen vil have
fokus på den positive udvikling, som området er inde i, for at modvirke
sociale overdrivelser omkring omfanget af brande, der kan skabe unødig
frygt og tilskynde brandstiftere.
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Glød og Flamme
Københavns Brandvæsen prioriterer brandsikkerheden i kommunens
institutioner meget højt og har fokus på at lære byens børn fra en tidlig
alder at tage vare på egen sikkerhed. Brandvæsenet har derfor i 2013
sammen med Børneulykkesfonden iværksat forebyggelseskampagnen,
Glød og Flamme, som skal lære børnehavebørn om brandsikkerhed.
Hvert år kommer ca. 900 børn i alderen 3-5 år på landsplan til skade
med forbrændinger. Samtidig viser en undersøgelse fra Børneulykkesfonden, at 6 ud af 10 børn i børnehavealderen ikke ved, hvad de skal
gøre i tilfælde af ildebrand. Det svarer til godt 150.000 børn på landsplan, som ikke kan redde sig selv, hvis det brænder.
Glød og Flamme er målrettet Københavns børnehaver og skal på en legende måde lære børnene gode vaner omkring brandsikkerhed i både
hjemmet og institutionen. Børnehaverne tilmelder sig selv og modtager
det unikke pædagogiske læringsmateriale, der er blevet udviklet til kampagnen og giver pædagogerne mulighed for at gennemføre et temaforløb, hvor børnene blandt andet vil lære om røgalarmer, alarmopkald 11-2, evakueringsøvelse, og hvorfor de skal omgås ild med respekt. Læringsmaterialet er således bygget op omkring en række temaplancher
med forslag til konkrete lege, aktiviteter og samtaleemner med børnene
samt en pædagogisk vejledning til personalet.
For at understøtte kampagnen kommer Københavns Brandvæsen på
besøg i de børnehaver i København, som tilmelder sig. Mødet med
brandmændene forventes at kunne styrke børnenes indlæring, og samtidig er besøgene med til at styrke brandvæsenets synlighed lokalt og
relationerne mellem den enkelte station og lokalområdet.
Glød og Flamme vil fremover være en gennemgående kampagne i
brandvæsenets forebyggelsesindsats over for børn året rundt og de forskellige temaer i løbet af året om brandsikkerhed fx i forbindelse grill og
bål om sommeren og levende lys om vinteren.
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