Anvisninger for brug af

Brandvagter

Baggrund
Når Brand & Redning Sønderjylland giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for
tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en eller flere brandvagter til
stede.
Formål
Disse anvisninger henvender sig til arrangøren og danner grundlag for brandvagtens opgaver i
forbindelse med et arrangement i Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.
Udover anvisningerne er der udarbejdet en instruks, som er målrettet brandvagten.
Lovhjemmel
Beredskabslovens § 35 stk. 4
Anvendelsesområde
Anvisningerne bruges i forbindelse med arrangementer, som hører ind under beredskabsloven. Det
være sig forsamlingslokaler, ved afholdelse af udstillinger, festivaler, teaterforestillinger,
cirkusforestillinger og lignende arrangementer, herunder arrangementer i det fri, såsom markeder,
koncerter, fakkeltog mv.
Afgrænsning
Anvisningerne omhandler ikke brandvagter i forbindelse med operative opgaver, idet indsatlederen
altid instruerer i den konkrete opgave på stedet.
Ligeledes er brandvagter i forbindelse med byggeri, eksempelvis varmt arbejde, heller ikke
omfatter af disse anvisninger.
Ved midlertidig overnatning for mere end 150 personer er der i Driftsmæssige forskrifter et krav
om fast vågen vagt. På baggrund af formuleringen ”fast vågen vagt” omhandler disse anvisninger
heller ikke dette område.
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Arrangørens forpligtigelse
Som arrangør af et arrangement har man til opgave at sikre et acceptabelt sikkerhedsniveau for
sine gæster og medarbejdere. I visse situationer kan en brandvagt bidrage til dette
sikkerhedsniveau. Såfremt et arrangement bliver pålagt at benytte brandvagter af Brand &
Redning, vil arrangøren modtage skriftlig meddelelse herom. Brand & Redning skal efterfølgende
modtage skriftlig orientering om, hvilke brandvagter der benyttes til arrangementet for at kunne
instruere dem i deres opgaver. Arrangøren skal til enhver tid kunne dokumentere brandvagtens
kompetencer, fx i forbindelse med et brandsyn.
Brand & Redning kan, såfremt vi orienteres senest 14 dage før arrangementet foranledige
brandvagterne. I sådanne tilfælde rekvireres brandmænd fra den lokale brandstation. Fakturering
sker i henhold til gældende prisblad, vedtaget af den fælles kommunale beredskabskommissionen.
Der faktureres for mandskabstimer, køretøjer samt leje og forbrug af udstyr efter aftale.

Brandvagtens kompetencer
Brandvagtens kompetenceniveau fastlægges ud fra hvilke opgaver brandvagten skal udføre. Som
udgangspunkt skelnes der mellem personer med vedligeholdt brandmandsuddannelse og personer,
som har gennemført et 3 timers kursus i elementær brandbekæmpelse indenfor de seneste to år. I
alle tilfælde er det Brand & Redning, som fastlægger brandvagtens nødvendige kompetenceniveau.
En brandvagt skal være:






Myndig.
Vågen i hele vagtperioden.
Upåvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.
Ikke pålagt andre opgaver end at være brandvagt i vagtperiode.
Særskilt instrueres i opgaven af Brand & Redning

Brandvagten repræsenterer under sit virke Brand & Redning, hvorfor det forventes, at brandvagten
udfører sin opgave høfligt og ordentligt.

Brandvagt ved indendørs arrangementer
Ved indendørs arrangementer forstås både arrangementer i permanente bygninger og midlertidige
konstruktioner, herunder forsamlingstelte. Gæsterne er primært under samme tag.
Brandvagtens formål:




Udføre konkrete opgaver, der er fastlagt i arrangementstilladelsen og derved sikre et
acceptabelt sikkerhedsniveau. Eksempelvis:
o Fungere som ”røgdetektor”, hvis et ABA-anlæg sættes ud af drift i et specifikt
område. (Fx ved en scene)
o Overvåge et kritisk område eller en flugtvej.
o Åbne en dør, port mv. i tilfælde af evakuering.
o Sikre at brandvæsenets indsatsmuligheder respekteres (fx at brandveje og
brandredningsarealer ikke blokeres)
Ved ulykker supplere arrangørens eget beredskab, så der sikres en hurtig og effektiv
alarmering samt påse, at evakuering og slukningsarbejdet igangsættes efter arrangørens
brand- og evakueringsinstruks.
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Ved ulykker være behjælpelig ved modtagelse af brandvæsenet samt orientere indsatsleder
eller holdleder om situationen.

Før arrangementet:
Brandvagten modtager en instruktion af den beredskabsinspektør, som har givet tilladelsen.
Brandvagten tager kontakt til arrangøren og orienterer ham om hans tilstedeværelse.
Ved ethvert arrangement til mere end 150 personer i et lokale eller et forsamlingstelt skal den
driftsansvarlige udføre en kontrol, som er beskrevet i driftsjournalen. Brandvagten skal tilse, at
driftsjournalen er udfyldt og underskrevet af den ansvarlige.
Under arrangementet:
Brandvagten udfører de opgaver, som han er blevet instrueret i af Brand & Redning.
Brandvagten har ikke til opgave at kontrollere forhold i driftsjournalen under arrangementets
afvikling, da det til en hver tid er den driftsansvarlige, som bærer ansvaret. Såfremt brandvagten
bliver bekendt med forhold, der strider mod driftsjournalen eller tilladelsen til arrangementet, skal
brandvagten informere den driftsansvarlige om det, der er observeret og påse, at det bringes i
orden.
I det tilfælde at arrangøren ikke ønsker at bringe forholdet i orden, skal brandvagten med det
samme kontakte vagthavende indsatsleder og orientere om sagen.
Efter arrangementet:
Når arrangementet er slut, dvs. gæster/publikum har forladt bygningen, tager brandvagten
kontakt til arrangøren, og runder aftenen af. Brandvagten orienterer arrangøren om, at han
forlader området. Hvis der har været problemstillinger undervejs, skal brandvagten den
førstkommende hverdag tage kontakt til den beredskabsinspektør, som har instrueret
brandvagten.

Brandvagt ved udendørs arrangementer
Ved udendørs arrangementer forstås arrangementer såsom markeder, koncerter, festivaller, større
midlertidige camping pladser, tivoli, fakkeltog mv.
Brandvagtens formål:
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Udføre konkrete opgaver, der er fastlagt i arrangementstilladelsen, og sikrer et acceptabelt
sikkerhedsniveau. Eksempelvis:
o Overvåge et kritisk område eller proces.
o Yde en hurtig førsteindsats.
o Sikre at brandvæsenets indsatsmuligheder respekteres (fx at brandveje og
brandredningsarealer ikke blokeres)
o Bistå udefra kommende brandkøretøjer, og formidle kendskab til arrangementets
indretning og kompleksitet.





Ved ulykker supplere arrangørens eget beredskab, så der sikres en hurtig og effektiv
alarmering samt påse, at evakuering og slukningsarbejdet igangsættes efter arrangørens
brand- og evakueringsinstruks.
Ved ulykker være behjælpelig ved modtagelse af brandvæsenet samt orientere indsatsleder
eller holdleder om situationen.

Evakueringsopgaver bør være indeholdt i arrangementets beredskabsplan og kan som
udgangspunkt ikke inkludere brandvagten.
Før arrangementet:
Brandvagten modtager en instruktion af den beredskabsinspektør, som har givet tilladelsen.
Brandvagten tager kontakt til arrangøren og orienterer ham om hans tilstedeværelse.
Under arrangementet:
Brandvagten udfører de opgaver, som han er blevet instrueret i af Brand & Redning.
Såfremt brandvagten bliver bekendt med forhold, som strider mod tilladelsen til arrangementet,
skal brandvagten informere arrangøren om det, der er observeret, og påse, at det bringes i orden.
I det tilfælde at arrangøren ikke ønsker at bringe forholdet i orden, skal brandvagten med det
samme kontakte vagthavende indsatsleder og orientere om sagen.
Efter arrangementet:
Når arrangementet er slut, dvs. gæster/publikum har forladt området, tager brandvagten kontakt
til arrangøren, og runder af. Brandvagten orienterer arrangøren om, at han forlader området. Hvis
der har været problemstillinger undervejs, skal brandvagten den førstkommende hverdag tage
kontakt til den beredskabsinspektør, som har instrueret brandvagten.

Id-kort
Brandvagten bærer altid et synligt id-kort. Id-kortet har som minimum kortholderens navn, et
vellignede billede, og en funktionstitel (brandvagt, brandmand, holdleder brand etc.)
Brandvagten skal skille sig ud blandt andre personer ved tydeligt at være mærkeret som brandvagt
- eksempelvis med refleksvest eller uniform.

Alarmering
Brand og Redning, ambulance og politi alarmeres altid via 1-1-2
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