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Taktisk anvendelse af droner - kursus for indsatsledere
og dronepiloter
Formålet med kurset Taktisk anvendelse af droner er overordnet, at formidle viden og træne
samarbejdet mellem indsatslederen og dronepiloten under indsats ved brand, således at
flyvning med dronen bidrager med en merværdi til indsatslederens beslutningsgrundlag.
Kurset er på 5 dage for dronepiloter, og på 3 dage for indsatsledere.
Læs mere om kurset
Se præsentationsvideo
Indsatsleder Jan Pagter Simonsen, Midt– og Sydsjællands Brand- & Redning fortæller her om
kurset — se video
I beskrivelsen af den taktiske anvendelse af droner på et skadested i forbindelse med brand—
beskrives tre modeller. Læs beskrivelsen her

Beredskabsstyrelsen har udsendt en vejledning til at
målrette og systematisere brugen af holdledere som
tekniske ledere.
Samlingen af brandvæsenerne i større kommunale driftsselskaber har givet grobund for en
øget anvendelse af holdledere som tekniske ledere. Det viser sig, at der er stor variation i,
hvordan skadestedsledelsen tilrettelægges og hvordan spørgsmålet om holdledernes opgaver
og kompetencer vurderes.
Vejledningen bidrager til en systematisk vurdering af de mulige opgaver, holdlederen vil kunne
komme ud for i sin funktion med teknisk ledelse - og dermed også til en målrettet
kompetenceudvikling af holdlederen.
Læs mere her
Se vejledningen her

Sandsækkefylder - vis denne instruktionsvideo og
borgere kan selv betjene maskinen
”Under stormen Urd - og seneste under stormfloden - er sandsækkefylderen blevet læsset af
på aftalte steder, og her har frivillige beredskabsfolk, frivillige borgere, soldater og
hjemmeværnsfolk set betjeningsvideoen og har efterfølgende selv fyldt sandsække”, fortæller
Steffan Falkner Sørensen, Beredskabsstyrelsen, Hedehusene.
På siden af sandsækkefylderen sidder en QR kode som brugerne kan scanne med mobilen,
hvor instruktionsvideo afspilles. Hermed er idéen givet videre.
Se videoen her
Se flere undervisningsvideoer på Beredskabsstyrelsens YouTube kanal
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