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Organisering af indsatsområde 
 
 
Generelt  Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken ska-

destedet findes afgrænset af en indre afspærring.  
    
  Det er indsatsleder-redningsberedskab, der har ansvaret for den tekniske 

indsats på skadestedet, og det er indsatsleder-politi, der i indsatsområdet 
har ansvaret for og koordinerer indsatsen uden for skadestedet, mens den 
koordinerende læge leder den præhospitale indsats i indsatsområdet. Ind-
satsledelsen koordinerer således den samlede indsats i hele indsatsområdet. 

 
  Langt de fleste hændelser med kemiske stoffer vil være uforsætlige akutte 

uheld med kemiske stoffer. Da kemiske stoffers farlighed er uafhængig af, 
om en hændelse er tilsigtet eller utilsigtet, betragtes terrorangreb med kemi-
ske stoffer som udgangspunkt som forsætlige uheld med kemiske stoffer. 
Førsteindsatsen og indsatsområdets opbygning er derfor principielt ens i 
begge situationer. Renseproceduren vil derimod afhænge af stoffets kemiske 
egenskaber, herunder muligheden for aktivt at nedbryde stoffet ved brug af 
et dekontamineringsmiddel. 

     
  Ved såvel akutte uheld med kemiske stoffer som terrorangreb med kemiske 

stoffer fastlægges indledningsvist en sikkerhedsafstand, der afgrænser fare-
området. Fareområdet bør være afmærket og ligger altid inden for indre af-
spærring. Automobilsprøjten er velegnet til at markere grænsen til fareom-
rådet.  

    
  I fareområdet vil der være et område med direkte kontakt med det farlige 

stof. Ved grænsen til området med direkte kontakt placeres et rensepunkt til 
effektiv og korrekt beskyttet rensning eller dekontaminering. Beskrivelse af 
rensning og dekontaminering, se kapitlet Rensning og dekontaminering. 

    
  Indsatsmandskabets arbejde i fareområdet forudsætter brug af personligt 

beskyttelsesudstyr tilpasset spildets farlighed og under hensyntagen til, om 
der arbejdes i direkte kontakt med det farlige stof eller uden direkte kontakt. 

       
  Ubeskyttede personer i fareområdet skal fjernes, mens beboere i området 

bør opholde sig inden døre med vinduer og døre lukkede. Det kan være 
nødvendigt at foretage evakuering ud af fareområdet ved særligt høje kon-
centrationer af stoffer, der er farlige at indånde, ved brand- eller eksplosions-
fare samt ved længerevarende udslip.  

 

Hændelser med  
kemiske stoffer 
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Organisering af indsatsområde ved akutte uheld med farlige stoffer
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  I indsatskortene angives sikkerhedsafstanden til 10, 50, 100, 300 eller 1.000 

meter. Ved endelig fastlæggelse af sikkerhedsafstanden indgår en række 
elementer, herunder udslippets omfang, stoffets farlighed og den omgivende 
situation, men de angivne sikkerhedsafstande skal betragtes som en mini-
mumsvejledning ved et spild uden vind. Ved store eller samtidige spild af 
flere stoffer bør Kemisk Beredskab inddrages i fastlæggelsen af sikkerheds-
afstanden. 

   
  Ved redning af personer, der er direkte truet af et spild af sundheds- eller 

brandfarlige stoffer, og som ikke selv kan forlade deres opholdssted (klasse 
1-personer) kan en sikkerhedsafstand på 50 meter accepteres, forudsat at 
følgende betingelser for indsats opfyldes:  

 
1) Der indsættes med vinden i ryggen 
2) Der bæres normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse 
3) Direkte kontakt med stoffet undgås  
4) Der medbringes en sikringsslange og  
5) Der indsættes kun i kort tid.  

 
  Hermed tages et praktisk hensyn til redningsberedskabets standardudstyr, 

hvilket muliggør en hurtig redningsindsats uden at kompromittere indsats-
personellets sikkerhed. Efterfølgende skal sikkerhedsafstanden for resten af 
indsatsen revurderes. 

 
   
 
 

Fastlæggelse af 
sikkerhedsafstand 
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Organisering af indsatsområde ved redning af klasse 1-personer
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  På skitsen ovenfor er personredningsreglen anvendt under kemikalieindsats 

med et stof, hvor sikkerhedsafstanden i indsatskortene er angivet til mindst 
100 m, og hvor vinden er større end 2 m/sek. Den reducerede sikkerhedsaf-
stand gælder for alle under redningsindsatsen, men revurdering kan medfø-
re, at sikkerhedsafstanden for den endelige indsats bliver en anden. 

   
Udslippets omfang  Hvis et spild har en større udstrækning fx på vej, i kloak eller i en å, eller der 

er tale om et spild, hvor udstrømningen ikke er standset, vil sikkerhedsaf-
standen typisk være forøget. 

    
  Spild af faste stoffer vil naturligt ofte have en begrænset udstrækning, mens 

væsker lettere udbreder sig ad vej, i kloak, og i vand. 
    
  Omgivelsernes temperatur kan have indflydelse på stoffets tilstandsform. For 

eksempel vil et fast stof, som overgår til væskeform ved 10° C (stoffets smel-
tepunkt), være et fast stof på en kold vinterdag og en væske på en varm 
sommerdag. Ligeledes vil en væske, som overgår til gasfase ved 10° C (stof-
fets kogepunkt), være en flygtig væske på en kold vinterdag og en gas på en 
varm sommerdag. 

    
  Nogle stoffer med smeltepunkter over stuetemperatur transporteres i op-

varmet tilstand, for at de skal være flydende og dermed pumpbare. Et ek-
sempel herpå er smeltet phenol, som ved et spild vil afkøles og langsomt 
overgå til fast form. 

    
  Gasser og væskers dampe vil bevæge sig med vinden, men udbredelsen vil 

også afhænge af stoffets dampmassefylde. Stoffer med dampmassefylde over 
1 er tungere end luft (fx benzin og chlor) og vil i større eller mindre grad ud-
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brede sig langs jorden og i kloakrør etc., mens stoffer med dampmassefylde 
under 1 (fx ammoniak) er lettere end luft, og de vil i større eller mindre grad 
stige til vejrs. Stoffer med dampmassefylde 0,8 – 1,2 vil i praksis følge luftens 
bevægelse og ikke entydigt udbrede sig enten nedad eller opad. 

 
Stoffets farlighed  Stoffets umiddelbart farlige niveau, AEGL-værdierne og grænseværdien 

(Arbejdstilsynets) kan anvendes til at vurdere dets farlighed. Disse værdier, 
evt. i kombination med lugtgrænsen, kan indgå i grundlaget for vurderingen 
af sikkerhedsafstanden. 

    
  Ved et spild med et stof, hvis lugtgrænse ligger under grænseværdien, kan 

sikkerhedsafstanden placeres nær det område, hvor stoffet kan lugtes. I dette 
tilfælde kan stoffet lugtes før, det bliver farligt. 

    
  Ved et spild med et stof, hvis lugtgrænse ligger over grænseværdien, AEGL-

værdierne eller det umiddelbart farlige niveau, kan stoffet således kun lug-
tes, hvis det findes i en sundhedsskadelig eller farlig koncentration. 

    
  Det er også vigtigt at tage andre farlige egenskaber ved stoffet med i over-

vejelserne, fx om det er oxygenfortrængende, oxiderende (brandnærende) 
eller brandfarligt og om der evt. findes dampe i en eksplosionsfarlig koncen-
tration. 

    
  Endvidere er det vigtigt at tage højde for eventuelle kemiske reaktioner, der 

vil have indflydelse på sikkerhedsafstanden. Omdannelse til ufarlige eller 
mindre farlige stoffer vil nedsætte sikkerhedsafstanden, mens omdannelse til 
farligere stoffer vil forøge sikkerhedsafstanden. Brand er også en kemisk re-
aktion, der vil kunne give anledning til forøget sikkerhedsafstand grundet 
dannelse af sundhedsfarlige stoffer. Andre eksempler kunne være dannelse 
af chlor, hvis syre tilsættes til en hypochlorit-opløsning, og dannelse af hy-
drogenchlorid, hvis phenylacetylchlorid kommer i kontakt med vand. I beg-
ge disse tilfælde vil en øget sikkerhedsafstand være aktuel, da de dannede 
gasser er sundhedsfarlige. Omvendt vil dannelse af chlor som følge af en 
kemisk reaktion give et mindre udslip, og dermed kræve en mindre sikker-
hedsafstand, end et udslip fra en tank med fordråbet chlor. 

 
Den omgivende situation Vinden har indflydelse på et stofs udbredelse og kan dermed også have ind-

flydelse på sikkerhedsafstanden. 
    
  Øget vindstyrke vil i de fleste tilfælde være ensbetydende med øget sikker-

hedsafstand i vindretningen. Dog kan vinden også medvirke til hurtigere for-
tynding af farlige koncentrationer, men dette vil især være aktuelt for mindre 
spild, hvor der ikke sker en fortsat udstrømning af det farlige stof. 

    
  Ved svag vind (ca. 2 m/sek.) eller mindre vil fareområdet ofte være cirku-

lært, mens fareområdet ved kraftigere vind vil være udstrakt i vindretningen 
og tragtformet. Såfremt det ikke umiddelbart er muligt at fastsætte fareområ-
det, kan sikkerhedsafstanden indledningsvist ganges med en faktor 3 i med-
vindsretningen. Den endelige fastlæggelse af fareområdet bør herefter ske i 
samråd med Kemisk Beredskab. 
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  Partikler, væskers dampe og gasser følger som udgangspunkt luftens vand-
rette bevægelse. Men forhindringer i landskabet, som skov, bygninger og 
lignende, kan have stor indflydelse på deres udbredelse. De lokale vindfor-
hold kan være komplekse og give mulighed for, at partikler, væskers dampe 
og gasser kan udbrede sig til siden og imod normalvindretningen. 

 
Taktiske foranstaltninger Redningsberedskabets førsteindsats vil altid være af livreddende og/eller 

skadesbegrænsende karakter. Den skadesbegrænsende indsats vil som ho-
vedregel reducere situationens farlighed, og dermed ændre grundlaget for 
vurderingen af sikkerhedsafstanden. 

    
  Hvis et stof afdækkes fx med skum, kan afdampningen i mange tilfælde 

mindskes, og en eventuel eksplosionsfare minimeres. 
    
  Hvis et spilds udstrømning eller udbredelse kan standses eller mindskes, kan 

det også have indflydelse på sikkerhedsafstanden. Eksempelvis kan for-
dampningen af fordråbede gasser mindskes ved brug af udstyr til genkon-
densering (også kaldet impaktering), og vandopløselige gasser kan søges 
slået ned med vandtåge. 

    
  Ligeledes er det normal indsatstaktik, at væltede større beholdere - fx tank-

vogne – tømmes, før de rejses til normal position, så risiko for spild under 
bjærgningen fjernes. Er det ikke muligt at tømme beholderen, må dette for-
hold indgå i vurderingen af sikkerhedsafstanden på det aktuelle tidspunkt. 
Det bør her sikres, at sikkerhedsafstanden er tilstrækkelig, så den kan mind-
skes frem for udvides, under indsatsen. 
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