RISIKOSTYRINGSNYT

TEMADAG 2016
Danske Risikorådgiveres Temadag 2016 bød i år på spændende indlæg
fra flere af vores samarbejdspartnere, Trekantområdets Brandvæsen og
fængselsbetjent Jesper. Tak til Recover Nordic og Environmental Solutions
for et godt arrangement i Universitetsparken.

Af Jeanne Snefttup Jensen, JS Kommunikation

Bekæmp vand med vand!
Anders Philipsen introducerede os til Environment Solutions mobile barriere, som
bliver brugt både over hele verdenen til at bekæmpe oversvømmelser. Idéen med
mobile barrierer har vundet flere nationale og internationale priser.
Barrieren er en tube (en 80 cm tyk vandslange), som kan indeholde mange tusinde
liter vand og fungerer som en dæmning mod vandet.

“Forekomsten af oversvømmelser i forbindelse med klimaforandringerne

bliver flere i fremtiden. Det kan der vist ikke længere være tvivl om. Kommunerne er nået lang med deres risikoplaner i forhold til oversvømmelser, men det kan være svært at forudsige, hvor oversvømmelserne sker
og hvilke områder der skal prioriteres. I Europa har man kortlagt 8.000
områder der er i højrisiko for oversvømmelser – i Danmark har man kortlagt 8 områder, der har en særlig risiko for oversvømmelser.
Anders fortsætter med cases fra indland og udland, hvor man ved hjælp af mobile
barrierer har kunnet holde vand tilbage og minimere de skader, der ellers ville have
været betydelige.
Ikke mindst i Jyllinge for godt og vel halvandet år siden, blev mobile barrierer brugt
til at forhindre oversvømmelser i et boligområde ved Jyllinge Nordmark ud til Roskilde Fjord. Dette område blev oversvømmet i 2013, da stormene Bodil og Allan
rasede ind over Danmark.
Kommunernes håndtering af lovpligtige arbejdsskader
Efter Anders Philipsens indlæg skiftede vi spor til Thomas Arleth fra Kennedys, som
gjorde os klogere på, hvordan man skal håndtere en lovpligtig arbejdsskade.

De gennemsnitlige midlertidige ydelser man får, ved en arbejdsskade, er steget og
stigningen vil have stor økonomisk betydning for kommunerne, fortalte Thomas.
I mange tilfælde bliver afgørelserne omstødt – ca. 27 % af alle afgørelser bliver
omstødt ved ankesager. Og de der vælger at klage over en afgørelse får i ca. 50 %
af tilfældene omgjort deres sag.

En af grundene til at så mange sager bliver omgjort, er at der er forskellige fortolkninger af loven. Og det er selvfølgelig ikke blevet bedre af, at Arbejdsskadestyrelsen
er flyttet ud af København, og man nu skal til at ansætte nye jurister, der ikke har
den samme erfaring med den type sager, fortsatte Thomas.
Når man skal anke, er bevissikringen meget vigtig. Man skal i kommuneren sørge
for at have beviserne i orden, dvs. hvad er det for et hændelsesforløb skadelidte har
gået igennem, man skal sikre vidner og genstande, og så er det vigtigt at tale med
det øvrige personale for at finde ud af, hvem der var til stede, da ulykken skete.
Hvis skadelidte har brugt de hjælpemidler, der var til rådighed, var skaden måske
ikke opstået.
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Sager som tidligere er blevet anerkendt som en arbejdsskade, bliver nu ikke længere anerkendt, fordi at den skadelidte selv skal bevise, hvordan eksempelvis en
ryglidelse er opstået.
Effektiv reaktion
Thomas Lønstrup Christansen fra Actas fortalte om deres app, ABA-Info, som bruges til at sende hurtig information ud til mange ansatte. Systemet kan sende information ud til virksomheden om f.eks. hvor det brænder i en bygning, hvordan man
kommer derhen og får foretaget en effektiv slukning. Informationen bliver også
sendt til beredskabet, så de ved, hvor branden er opstået i god tid inden de når
frem.
Thomas fortalte også om PLOV-hændelser (Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige
hændelser) og om hvordan mange uddannelsessteder først nu er ved at tage stilling
til, hvordan en PLOV-hændelse skal håndteres. I den forbindelse kan ABA-info også
bruges til at sende en besked til mange studerende og lærere i tilfælde af f.eks. et
skoleskyderi.
Vi vidste ikke, hvad der var i siloerne…
Onsdag den 3. februar 2016 om aftenen udbrød der brand i en silo på Fredericia
Havn. Beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh fra Trekantområdets Brandvæsen
fortalte om hele forløbet med at få slukket branden, evakueret beboere i nærområdet og om det kæmpe arbejde, der har været med oprydningen efterfølgende.
Dangødning, som ejede siloerne, var godkendt til at bruge siloerne til gødning, men
måske også til andet og det vidste man ikke på det givne tidspunkt. Brandvæsenet
var i hvert fald ikke klar over, hvad der var i tankene, hvilket besværliggjorde håndteringen af branden. Man fandt senere ud af, at én af tankene indeholdt palmeolie
(fritureolie), og at olien blev opbevaret ved en bestemt temperatur og dette forklarer hvorfor brandvæsenet havde svært ved at nedkøle specielt denne tank.
Forløbet
Brandvæsenet modtager en alarm kl. 21.13 med tre forskellige meldinger:
1. brand / ild i industribygning
2. Større gylleudslip
3. Større kemikalieudslip
En gødningstank var styrtet sammen og biler ved den nærliggende autohandler er
skyllet 100-200 meter væk.
Derfor tilkaldes det kemiske beredskab, da der er brug for at vide, hvad man har
med at gøre. Kommunens miljøfolk bliver også tilkaldt, da det er en gødningstank,
der er styrtet sammen og det kan have konsekvenser for miljøet og borgerne.
For at være i sikkerhed for eventuelle eksplosioner, vælger politiet at udsende
sirene- og beredskabsadvarsler for at evakuere 250 borgere til idrætscenteret.
Først sent om natten får man ilden under kontrol og dagen efter kan borgerne
vende tilbage til deres boliger.
Men arbejdet var ikke slut her; tankene var stadig meget varme, så man fortsatte
med nedkølingen til dagen efter. Helt indtil søndag aften bliver man og holder området under observation og får tømt de tanke, der ikke er kollapset, men som er
beskadiget. Og først mandag kan alle vende tilbage til normal drift.

”En brand af denne kaliber krævede 480 personer til brandslukning og

andre opgaver, 190 køretøjer, flere både, vandkanoner og 20 kilometer
brandslange var udlagt og man skulle bruge 125.000 liter vand i minuttet
til brandslukning. Man kender endnu ikke årsagen til branden, da politiet
ikke har frigivet den rapport, der skal vise det.
Under branden blev 7 køretøjer og en stor mængde udstyr ødelagt, da
man blandt andet var nødt til at bruge saltvand til ildslukning og palmeolien var trængt ind mange steder. Det bliver spændende at se, hvem der
kommer til at dække omkostningerne, fortæller Lars.
Brandvæsenet har efterfølgende høstet stor ros for deres indsats under branden og
er indstillet til en pris i Tyskland for håndteringen af indsatsen under ulykken.
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Sikkerhed i de danske fængsler
Et lidt mere utraditionelt og underholdende oplæg blev holdt af fængselsbetjent
Jesper.
Som udgangspunkt er fængselsbetjentenes opgave at ”fuldbyrde straffe” – altså
gennemføre den kontrol, der er nødvendig for, at den dømte kan udstå straffen.
Det kan være udfordrende, da mange fanger kommer med psykiske lidelser, der gør
dem vanskelige at håndtere.
Jesper fortæller også om nogle af de overvejelser, man skal gøre sig, når man
placerer fanger i fængslerne: Man skal tage højde for påvirkning fra andre fanger
og man skal f.eks. ikke placere en rocker sammen med en radikal muslim, da dette
med stor sandsynlighed vil have et dødeligt udfald.
Som fængselsbetjent bliver man pensioneret tidligt, da det er psykisk hårdt at
arbejde i fængsler. Der er derfor også psykologsamtaler for de ansatte hver anden
måned ligesom man er tvunget til at holde 2 mdr. pause fra jobbet om året.
Forebyggelse, varsling og resilience
Kommunerne har sat millioner af til at imødegå skader forårsaget af vand. Der er
renoveret kloakker og anlagt steder til opsamling af vand med mere.
Jesper fra Recover Nordic fortæller om nogle af de skader, de har været ude til, og
hvor der efter en brand blev anvendt store mængder slukningsvand med fugtskader til følge.
Skybruddet i 2011
Det havde kostet forsikringsselskaberne 6,5 mia. kr., da skaderne fra skybruddet i
2011 var opgjort. Omkring 90.000 københavnere blev ramt af skybruddet.

Hos Recover var man ikke i stand til at modtage opkald fra omkring 5.000 borgere,
på grund af de mange skader. Recover hentede folk fra hele landet samt Sverige,
Norge og England til at tage noget af presset, og man brugte 29 mio. kr. på indkøb
af ekstra udstyr til affugtning, fortalte Jesper.
For at sætte det hele i perspektiv, fortalte Jesper, at det tog 7 uger før hjælpen
nåede frem til de borgere, som var blevet ramt af vand i kælderen. Til den tid var
der selvfølgelig skimmelsvamp mange steder.
Beredskabsplan
Det er en god idé at have en beredskabsplan klar når uheldet er ude. Her skal I
blandt andet overveje følgende:
1. Gør op med Jer selv – hvad har I brug for?
2. Lav en stresstest med forskellige scenarier – i fredstid når der er tid til det
3. Vis din beredskabsplan til dit forsikringsselskab.

Man skal dog stadig være klar til at geare op, hvis der pludselig opstår en situation
som ved skybruddet i 2011, afsluttede Jesper.
Demonstration af Mobile Barrierer
Det sidste indlæg blev leveret af David Konge fra Environment Solutions, som inviterede os med udenfor til en demonstration af de mobile barrierer. Her kunne deltagerne se, røre og høre mere om hvordan de bruges i praksis.

Formand Torben Jacobsen afrundede temadagen ved at takke for de mange
spændende indlæg. Også stor tak til Recover Nordic og Environment Solutions for
et godt arrangement.
Temadagen sluttede med middag på Det Ny Teater med god mad, god stemning og
gode netværkssnakke ved bordene.
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