Fakta
National brug af Beredskabsstyrelsens
internationale USAR-kapaciteter
Beredskabsstyrelsens internationale tunge eftersøgnings- og redningshold
(DEMA USAR) er nu fuldt implementeret til brug i det nationale beredskab og
kan derfor rekvireres til styrkelse af beredskabet på niveau 3.
Beregnet til indsats i katastrofesituationer
Beredskabsstyrelsens eftersøgnings- og redningshold,
forkortet DEMA USAR (Danish Emergency Management
Agency Urban Search And Rescue), er FN-certificeret som
et såkaldt heavy USAR team. Det samlede team kan bedømme og koordinere en katastrofesituation samt foretage eftersøgning og redning af indespærrede, som er
begravet under ruinerne efter f.eks. jordskælv, jordskred,
oversvømmelser og eksplosioner.
National brug af USAR-kapacitet
Et komplet internationalt DEMA USAR team består af 7595 personer, men til nationalt brug forventes det samlede
team ikke indsat samtidigt.
Alle medlemmer af det danske USAR team er specialuddannede og kan løse mange forskellige opgaver, herunder langvarige og komplicerede udfrielsesopgaver, der
netop kræver, at mange kompetencer er i spil samtidigt.
Derfor kan netop det personel, der har den rigtige kompetence i den aktuelle situation, aktiveres under forudsætning af, at alarmeringen indeholder så mange detaljer
som muligt.
DEMA USAR er derfor en ekstra trænet kapacitet, som
kan løse de sværeste frigørelser - f.eks. dybt nede i ruiner – og kan styrke længerevarende redningsindsatser,
hvor niveau 3 beredskabet allerede kan være indsat.

USAR-holdet anvender søgemateriel efter jordskælv i Iran.

Hvor findes USAR-kapaciteterne?
Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI) ved Beredskabsstyrelsens centre i Herning og Hedehusene råder over det specialuddannede personel. Herfra kan specialmateriellet
desuden afgå sammen med personellet, men som udgangspunkt vil det materiel, Beredskabsstyrelsen allerede
har på stedet, blive anvendt.
Alarmering af USAR-kapacitet til national brug
Alarmering kan ske via alle Beredskabsstyrelsens beredskabscentre eller direkte til beredskabscentrene i Herning
og Hedehusene. Herefter sammensættes USAR-enheden
på baggrund af rekvisitionens ordlyd. Beredskabscentret
planlægger samtidig for afløsningspersonel og logistisk
støtte.

Eksempler på kompetencer og materiel






Kompetencer til stabilisering af ustabile bygninger
Kompetencer og materiel til længerevarende gennembrydning og/eller flytning af kraftige og tunge bygningsdele
Specialkompetencer til håndtering af vanskelige båreveje under udfrielse og redning med reb fra etager og
kældre
Avanceret kamera- og lytteudstyr
Supplerende materiel til vanskelige gennembrydninger.

Læs også
Se faktaarket om Tungt eftersøgnings- og redningshold.
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