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Indledning
Det er væsentligt at få sikret vandforsyning til brandslukning så tidligt i indsatsen som muligt, da manglende
eller reduceret vandforsyning kan være begrænsende for den indsats som kan iværksættes. Samtidigt kan
det tage nogen tid at etablere en supplerende vandforsyning.
Dette temahæfte er en beskrivelse af, hvordan vandforsyningen kan sikres samt en række
tommelfingerregler i forhold til at planlægge og gennemføre forsyningen. Selvom hæftet er udarbejdet til
brug i Hovedstadens Beredskab, har vi søgt at gøre tommelfingerregler, løsningseksempler, scenarier og
action cards så generelt anvendelige, at vi håber, hæftet vil kunne give god inspiration til andre
beredskaber.
Materialet bygger på en lang række erfaringer fra gennemførte indsatser, der har givet anledning til en
række overvejelser, som skal bidrage til at reducere kompleksiteten i at sikre vandforsyningen. Det er ikke
målet med beskrivelserne at have faste løsningskoncepter, men at give vagtcentral, operationschef,
indsatsledere og holdledere tilstrækkelige forudsætninger for at de kan planlægge og gennemføre en
vandforsyning, der understøtter indsatsen bedst muligt.
Beskrivelserne tager udgangspunkt i en række tommelfingerregler og forudsætninger for etablering af
vandforsyning. Derudover er der udarbejdet en række eksempler på, hvorledes vandforsyning kan
etableres og sikres ved forskellige scenarier. Det er vigtigt at nævne, at de beskrevne scenarier alene er
tænkt til inspiration og ikke en ‘skoleløsning’ på hvordan vandforsyning ‘skal’ sikres.
•

I første afsnit beskrives opstart og planlægning af indsatsen, herunder grundlæggende
forudsætninger og forankring af opgaven.

•

I andet afsnit beskrives det materiel, som er tilgængeligt i HBR i fht. etablering af vandforsyning.

•

I tredje afsnit beskrives baggrundsviden, dvs. forudsætninger eller ‘regneregler’ i forhold til at
udarbejde en ‘beregning’ af vandforsyningen.

•

I fjerde afsnit beskrives en række løsningseksempler på større og mindre vandforsyninger, både
med og uden kontinuerlig vandforsyning.

•

I femte afsnit beskrives udfordringer ved en række særlige scenarier, herunder lang adgangsvej,
industribrand og kolonihaver eller andre områder med begrænset vandforsyning og
adgangsforhold.

•

Til sidst i dokumentet findes en række action card til brug for fastlæggelse og planlægning af
vandforsyning til brandslukning.
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1 Planlægning af indsats
1.1 Opstart
Ved start af en indsats, hvor det vurderes, at den mængde vand, der skal benyttes, overstiger den mængde
vand, der medbringes ved førsteudrykningen, eller at brandhaner ikke kan yde tilstrækkeligt, kan det være
nødvendigt hurtigt at rekvirere de tilstrækkelige ressourcer til etablering og drift af vandforsyningen. Dels
tager det tid at etablere en større vandforsyning, og dels tager det tid at fastlægge, hvor meget vand der
skal benyttes. Det er vigtigt, at der ikke ventes med at geare op ressourcemæssigt, indtil alt omkring indsats
er planlagt. Dette gælder særligt, hvis der er noget, der indikerer, at branden kan udvikle sig.
Indledningsvist kan enhver indsats opstartes med det medbragte vand, eksempelvis vandet fra sprøjte og
tankvogn = 2.000 + 8.000 l. Også her gælder det, at de almindelige indsatsprincipper i forhold til sikker
vandforsyning ved røgdykning til enhver tid skal efterleves.
Det er i startfasen væsentligt at have fokus på, hvilke ressourcer det kræver at kunne sikre en nødvendig og
robust vandforsyning. Der kan hurtigt opstå en misvisende forståelse af behovet. Mange tænker: ‘Hvis vi
bare får en ekstra vandtankvogn, er situationen løst’. Det er derfor vigtigt at have fokus på tiltag, som
skaber en robust og kontinuerlig vandforsyning, og at det ved de større indsatser ofte kræver mere end én
ekstra vandtankvogn / brandhane.

1.2 Initial planlægning
Vandforsyningen i HBR’s dækningsområde varierer afhængigt af, hvor i dækningsområdet man befinder sig.
Det skyldes delvis demografien og bygningsmassen, men også forskellige tilgange til vandforsyning i de
forskellige ejerkommuner. I indre by (Københavns Kommune) er brandhanerne for eksempel placeret tæt
og har for det meste en høj vandydelse. I for eksempel Albertslund står brandhanerne derimod mere
spredt.
Der kan som nævnt være langt imellem de enkelte brandhaner, og de kan ikke stå alene i forhold til at sikre
vandforsyning til brandslukning. Brandhanerne kan eksempelvis være koblet til den samme streng i
forsyningsnettet, hvorfor forsyningen til den enkelte brandhane i de tilfælde reduceres ved samtidigt
forbrug fra flere brandhaner. Det kan derfor være nødvendigt at supplere eller sikre vandforsyningen uden
at benytte brandhaner eller ved at kombinere brandhaner med anden vandforsyning.
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Figur 1 – mulige måder at sikre vandforsyning. Figuren viser forsyning til brandslukning med brandhane,
tankvogn, ansugning (slangetender eller pumpetrailer), klimacontainer eller vandcontainer.

Det er centralt hurtigt at fastlægge hvorledes vandforsyning til brandslukning skal sikres, om det medbragte
vand er tilstrækkeligt, eller om vandforsyningen skal sikres på anden vis, f.eks. ved brug af tankvogn,
slangetender, vandcontainer eller lignende.
Det er ligeledes centralt hurtigt at erkende, at vandforsyningen ikke er tilstrækkelig til den iværksatte
indsats, f.eks. brandens effektudvikling og eventuel spredning, svigt af materiel eller lignende. Såfremt
vandforsyningen ikke er tilstrækkelig, kan det betyde, at indsatsen bliver forsinket, begrænset eller at
branden ikke kan slukkes.

‘Planlæg vandforsyning så tidligt i indsatsen som muligt,
så vandforsyning ikke bliver en begrænsning i forhold til
indsatsen’
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Vandforsyningen kan i princippet fastlægges efter to overordnede tommelfingerregler:

1) Tilgængelig mængde vand
(hvilken mængde vand er der lige nu ‘ X l/min’)
2) Nødvendig mængde vand
(ønsket mængde vand i forhold til indsats ‘Y l/min’)

Tilgængelig mængde vand
Den ’tilgængelige mængde vand’ tager udgangspunkt i, at denne er kendt (den mængde vand, der er til
rådighed på det givne tidspunkt). Det kan for eksempel være ydelsen fra en given brandhane eller fra et
antal tankvogne. Indsatsen planlægges med udgangspunkt i at den tilgængelige mængde vand er kendt,
samt at forbruget ikke er større end tilførslen.
Det kan i opstartsfasen af en indsats være nødvendigt at tilpasse vandforbruget uafhængigt af brandens
størrelse, ligesom det kan være nødvendigt at prioritere dele af slukningsindsatsen grundet mangel på
tilstrækkeligt vand.
Den tilgængelige mængde vand kan være afhængig af, at der i situationen ikke er adgang til flere
ressourcer, eller der er ressourcer, som endnu ikke er mødt, eller forsyningslinjen ikke er færdigetableret.
Det er vigtigt at ‘omsætte’ tommelfingerreglen 1) ‘Tilgængelig mængde vand’ til den valgte taktik. For
eksempel: 2 sprøjter og en vandtankvogn giver 4.000 l + 8.000 l = 12.000 liter tilgængelig vandmængde ved
indsatsens start.
Det kan f.eks. være nødvendigt at stille sig selv spørgsmål som:
Spørgsmål: Hvis der bruges 400 liter/min for at opfylde TP/MMI – i hvor lang tid kan indsatsen gennemføres
inden der skal tilføres yderligere vand?
Spørgsmål: Er den tilgængelige vandmængde nok til at understørre MMI/TP?
De ovenstående spørgsmål kan betragtes som en ‘kontrol/indikation’ om yderligere tiltag eventuelt bør
sættes i værk i forhold til at sikre en mere kontinuerlig vandforsyning, eller den etablerede vandforsyning er
tilstrækkelig.
Den første tommelfingerregel er således statisk. Det vil sige, at den samlede mængde slukningsvand er
kendt.
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Den anden tommelfingerregel tager udgangspunkt i en kontinuerlig vandforsyning.

Nødvendig mængde vand
Den ‘nødvendige mængde vand’ tager udgangspunkt i et defineret behov. Det kan for eksempel være
slukningsbehovet i l/min eller som en total mængde vand til den samlede indsats. Sidstnævnte er dog
vanskeligt at opgøre. Her bør der tages udgangspunkt i antallet af tankvogne, ansugningspumper og
lignende i forhold til at sikre den nødvendige mængde vand til slukning. Det vil sige, hvor mange l/min er
nødvendige for at kunne understøtte den valgte taktik.
Den nødvendige mængde er dermed et udtryk for den vandforsyning (l/min), det vurderes, der skal sikres
for at kunne gennemføre den ønskede/fastlagte taktik og dermed opnå målene med indsatsen. Målet
kunne eksempelvis være at ‘redde alt’.
Det vil være nødvendigt at holde øje med forbruget, da dette kan ændre sig i takt med indsatsens udvikling.
Hertil kommer, at forsyning med for eksempel tankvogne har en maksimal kapacitet og ydelse, der – i
længere perioder - som hovedregel ikke bør være mindre end forbruget.

1.3 Fastlæggelse af vandforsyning
Fastlæggelse af vandforsyningen er ikke altid lige til. Det kan - særligt ved større hændelser - være en
kompleks størrelse, hvor der kan være mange ‘forbrugere’ og en svingende forsyning.
Det kan have stor betydning, hvor længe vandforsyningen skal være fungerende. Det betyder bl.a. noget
for, hvor mange ture (omløb) det forventes, at en tankvogn kan have, før bilen skal tankes, chaufføren
bliver træt og skal afløses mv. Det er væsentligt at vurdere, om det vil være mere effektivt at etablere en
fast forsyning særligt i forhold til, hvor mange ressourcer der under indsatsen vil være bundet til sikring af
vandforsyningen.
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Vandforsyning til brandslukning kan betragtes som en række puslespilsbrikker, hvor hver brik enten leverer
eller forbruger vand. Brikkerne kombineres i forhold til den indsats, der skal forsynes. Brikkerne kan
kombineres på både forbrugssiden og på forsyningssiden i ‘regnestykket’.

Når de forskellige brikker er kombineret, kan enten ydelsen eller forbruget fastlægges, og afhængigt af om
der er taget udgangspunkt i ydelsen eller i forbruget, kan indsatsen planlægges.
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1.4 Forankring af opgaven
Ved større hændelser bør der afsættes ressourcer til at styre vandforsyningen og det aktuelle forbrug,
således at vand til brandslukning ikke bliver ‘for knap’ i forhold til den iværksatte indsats. Det kan være
vanskeligt, hvis ikke der rettes et særligt fokus på at sikre, at der er balance i regnestykket mellem forsyning
og forbrug. Det bør derfor allerede ved opstart af indsats, hvor der etableres større vandforsyning,
overvejes at:
•
•
•

Tildele en skadestedsleder (holdleder eller indsatsleder) til at være ansvarlig for vandforsyning
Tildeling af særskilt skadestedsæt for styrker der indgår i vandforsyning.
Tildele køretøjer.

Der skal ligeledes vurderes adgangsforhold og påvirkning af infrastruktur, for eksempel:
•

Sikre at kørevej er normeret til min. 18t. (vægten af vandtankvogn).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre at kørevej kan holde til 26t. (vægten af 3-akslet vandtankvogn).
Fastlægge placering af køretøjer på oversigtskort (brug Maps/collector).
Ved brug af vandcontainer skal det sikres, at underlag kan bære minimum 30 tons.
Planlægge og optegne slangeveje på kort.
Vurdere om de fastlagte køreveje eller slangeveje påvirker infrastruktur (herunder buslinjer mv.).
Vurdere om der bør sikres fast udlægning (slanger) fremfor kørende udlægning (tankvogn).
Planlægge kørevej for tankvogn og slangetender.
Er der gode adgangsforhold, eller er der noget særligt der skal tages højde for?
Begrænser de udlagte slanger for eksempel adgang til skadestedet?

Derudover skal den indsats, som skal iværksættes/understøttes, vurderes i forhold til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilken indsats skal kunne understøttes?
At fastlægge/vurdere vandforbrug på skadested. (Hvor meget vand skal der bruges)?
At tydeliggøre maksimal vandydelse lige nu (l/min), således at Indsatsleder kan tilpasse
vandforbruget.
Om det kan være nødvendigt at begrænse indsats i forhold til den tilgængelige mængde vand?
Hvor længe varer indsatsen?
At foretage en vurdering af området, hvordan kan vandforsyningen sikres?
At udarbejde prognose i forhold til, hvor meget vand der skal benyttes.
At udarbejde en ‘plan B’ i forhold til at sikre vandforsyning ved eventuelt svigt eller nedbrud af
materiel.

I forhold til ‘plan B’ bør man også fastlægge tiltag vedrørende muligheden for at øge vandmængden. Hvilke
brikker kan være aktuelle, og ikke mindst, hvilken ‘sikkerhedsfaktor’ er nødvendig. Det er væsentligt at
sikre, at systemet kan håndtere, at der opstår et ekstra behov, således at ‘systemet’ ikke udnyttes til
grænsen. Det kan være vanskeligt helt at gennemskue, hvorledes vandforsyningen er sikret, særligt om der
hentes vand fra den samme vandledning. En løsning kan være, at ‘hvis man oplever dårlig ydelse fra en
brandhane, bør man undersøge/vurdere muligheden for at hente vand fra et andet geografisk område.’
Afsluttende skal det vurderes, hvordan vandforsyningsbehov kan løses:
•
•
•
•
•
•

Kan den sikres via brandhaner?
Skal den sikres via tankvogn/slangetender?
Kan der laves ansugning fra åben vand/sø via pumpetrailer eller klimacontainer?
Skal indsatsen sikres via vandcontainer/buffertank?
Hvordan sikres brændstof til køretøjer og materiel der indgår i vandforsyning?
Foretage en vurdering af ‘hvor længe’ køretøjer og mandskab kan varetage opgaven/afløsning.
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Etablering af vandforsyning via enten slangetender, flere tankvogne eller vandcontainer er tidskrævende og
bør fastlægges tidligt i indsatsen. Det kan være nødvendigt at begrænse vandforbruget, indtil den
tilstrækkelige vandforsyning er etableret. Det kan måske indledningsvis være nødvendigt at prioritere
vandforsyning fremfor andre opgaver.
Det kan være nødvendigt at tildele ressourcer specifikt til at sikre vandforsyning. Dette kan foretages
indledningsvist, når vagtcentral og operationschef bliver inddraget, og når ressourcerne endnu ikke er mødt
på skadestedet. Det kan sikre, at de nødvendige ressourcer bliver afsendt i starten af indsatsen, og at vi ikke
tror, at ‘hvis vi bare får en ekstra vandtankvogn, så er problemet løst…’

Det kræver mange ressourcer i opstarten at
etablere en større vandforsyning.
Derfor bør denne etableres så hurtigt som muligt i indsatsen.
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2 Beskrivelse af materiel
I det følgende beskrives det materiel som kan benyttes til at sikre vandforsyningen til brandslukning.
Materiellet beskrives alene i forhold til de oplysninger, som kan være relevante i forbindelse med
vandforsyning.

2.1 Vandtankvogn
Vandtankvogn kan frembringe vand, hvor der er ‘for lang’ slangevej til brandhane fra pumpekøretøj, dvs. en
slangevej på over 500 m.
Vandtankvognen kan agere vandreservoir for pumpekøretøj, hvor der enten foretages lukket
seriepumpning fra brandhane til vandtankvogn til pumpekøretøj; eller vandtankvognen fyldes løbende med
vand fra brandhane, efter det forbrug som leveres til pumpekøretøj.
Ved meget lange afstande til brandhaner, kan vandtankvognen agere fast vandreservoir for pumpekøretøj,
hvor der efterfølgende af andre / flere tankvogne køres i pendulfart til brandhane. De supplerende
vandtankvogne vil køre i omløb og fylde reservoiret op, og dermed sikre kontinuerlig vandforsyning til
pumpekøretøjet.
Antal
Placering
Kapacitet
Maks indgang
Maks afgang

3
GO, HV, SM
8000 l (HV 7000 l)
6-800 l/min
1200 l/min

Der skal rettes særlig opmærksomhed på vægten af tankvognene hvor HV og SM er 18 tons og GO
tankvogn er 26 tons. Brandveje er som udgangspunkt dimensioneret til 18 tons.
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2.2 Vandcontainer
Vandcontaineren er et containerlad, som består af et vandreservoir samt to otterpumper. Formålet med
vandcontaineren er at kunne fungere som buffer ved svingende vandforsyning og forbrug (peaks), således
at der kan sikres en kontinuerlig vandforsyning. Containeren kan også sikre/hjælpe til, at vandtankvogne
ikke bliver bundet til skadestedet, men i stedet kan frigives eller køre i omløb mellem container og
eksempelvis en brandhane.
Det skal bemærkes, at det er tids- og ressourcekrævende at opstarte vandcontainer (det vil sige at fylde
containeren med ca. 26 m3 vand). Det er derfor vigtigt, at anvendelsen af containeren planlægges så hurtigt
som muligt, og at der afsættes ressourcer initialt for at idriftsætte og fylde den.
Containerladet kan agere vandreservoir for et eller flere pumpekøretøjer grundet sin vandkapacitet.
Ved meget lange afstande til brandhaner, kan vandtankvogne køre i pendulfart til brandhane(r) og vil
således kunne fylde reservoiret op og sikre kontinuerlig vandforsyning til et eller flere pumpekøretøjer.
Det bør overvejes at supplere vandcontainer med slangetender fra St. SM (alternativt pumpetrailere).
Antal
Placering
Kapacitet
Maks indgang
Maks afgang

1
T
26500 l
4 x 600 l/min
2 x 1000 l/min

Der skal ved placering af vandcontaineren rettes særlig opmærksomhed på underlagets beskaffenhed, da
den fyldte container har en vægt på over 30 tons.

2.3 Slangetender
Slangetenderen kan benyttes til at sikre udlægning af slanger over større afstande, dog maksimalt 500 m.
Slangetenderen er udstyret med en Rosenbauer Fox S pumpe, som giver mulighed for, at slangetenderen
selvstændigt kan etablere vandforsyning. Det er en forudsætning, at slangetenderen kan køre tæt på
forsyningsstedet. Dette er særligt relevant, hvis der skal ansuges fra sø eller hav.
Pumpen i slangetenderen er fastmonteret og kan ikke flyttes fra køretøjet.
Antal
Placering
Kapacitet
Ydelse
Ydelse

1
SM
500 m B-slange
1000 l/min v. 10 bar
2000 l/min v. 3 bar

NB. Ved lange udlægninger skal der tages højde for tryktabet i forhold til det ovenfor beskrevne tryk og
vandydelse.
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2.4 Pumpetrailer
Hovedstadens Beredskab råder over to pumpetrailere. Trailerne er udstyret med en Rosenbauer Fox S
pumpe samt en mindre mængde slanger. Pumpetraileren kan benyttes som ‘erstatning’ for slangetenderen
eller som supplement. Pumpetraileren kan også benyttes i forbindelse med seriepumpning og kan køres ind
i områder, hvor eksempelvis tankvogne ikke kan køre grundet vægt.
Antal
Placering
Kapacitet
Ydelse
Ydelse

2
HV, Ø
120 B-slange
1000 l/min v. 10 bar
2000 l/min v. 3 bar

2.5 Klimacontainer
Som et alternativ til ovenstående kan vandforsyningen sikres ved at benytte pumpeudstyr fra
klimacontainerne. Hver container indeholder 3 pumper, men kun et ‘flydelegeme’ som skal benyttes, hvis
pumpen skal være placeret i overfladen på en sø eller lignende. Hver pumpe kan levere ca. 5.000 l/min ved
lavt tryk (1-2 bar).
Antal
Placering
Kapacitet
Pumper
Ydelse

3
T
270 m F-slange
3 stk. pr container
5000 l/min pr pumpe

Det skal bemærkes, at det er tidskrævende at opstille/sikre vandforsyning via klimacontaineren. Omvendt
kan pumperne sikre tilførsel af en stor mængde vand. Ved længerevarende indsatser, hvor der skal
benyttes en kontinuerlig stor mængde vand, kan det være en fordel at etablere vandforsyning via
klimacontaineren.

2.6 Slangetrailer
Antal
Placering
A-Slange
B-slange
Vandkanon

1
Prøvestenen
500 m
60 m
2 stk.

Antal
Placering

1
Prøvestenen

Trailer E702 inkl. A/B forgrener
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A-slange
B-slange
Vandkanon

300 m
60 m
2 stk.

Antal
Placering
B-slange
C-slange
Vandkanon

1
T
360 m
480 m
2 stk.

Trailer ST. 1 inkl. A/B forgrener

Trailer TR34

Som supplement til slangetenderen kan ovenstående trailere benyttes til at sikre vandforsyning. Det skal
dog bemærkes, at udlægning via slangetrailer alene kan ske ved lav hastighed.
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3 Baggrundsviden
Der kan i forhold til at fastlægge vandforsyningen benyttes følgende tommelfingerregler i forhold til
generelle antagelser, forsyning, forbrug og slukningskapacitet:
•
•

•
•

Omløbstid (fylde, køre, tømme) for en tankvogn er 30 min. (Dette tal bør justeres i forhold til de
aktuelle forhold ved en indsats).
Afstand mellem brandhaner:
o I København er der ca. 120 m mellem brandhaner.
o På Vestegnen er der ca. 120 m mellem brandhaner i industriområder. Ingen krav i øvrige
områder.
o På Frederiksberg er der ca. 120 m mellem brandhaner.
o I Dragør er der ingen særlige krav i forhold til opsætning.
Hvis afstanden til et forsyningssted overstiger 100 m, bør denne sikres via slangetender.
Hvis afstanden til forsyningssted overstiger 500 m, bør denne sikres via kørende forsyning.
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Der kan i forhold til forsynings- og forbrugssiden regnes med de i tabellen (nedenfor) angivne værdier,
svarende til de ‘værdier’, som kan knyttes til de enkelte puslespilsbrikker (se afsnit 2). Værdierne er ‘kun’
vejledende, men kan også benyttes som retningslinje for, hvorledes eksempelvis strålerør skal stilles.

Definitioner
I nogle områder af HBR’s dækningsområde foretages der natsænkning af trykket på vandforsyningen. Det
vil sige dele af døgnet, hvor trykket er lavere end ellers. Ved lavt tryk kan det derfor være relevant at
kontakte forsyningsselskabet. Der er i HBR’s dækningsområde tre vandforsyningsselskaber:
•
•
•

HOFOR (dækker HBR’s område, dog undtaget de to selskaber nedenfor)
Glostrup forsyning
Frederiksberg forsyning

Ved fastlæggelse af vandforsyningen (beregning), er det væsentligt at sikre, at strålerør med videre
indstilles som forudsat, således et strålerør ikke indstilles på et forbrug på 400 l/min, hvis det er forudsat, at
røret er indstillet til 200 l/min.
Hvis der i beregningerne regnes med maksimal ydelse for fx strålerør, men røret er i praksis indstillet på en
lavere ydelse, vil det betyde, at der benyttes flere ressourcer end nødvendigt for at sikre vandforsyningen.
Det er derfor væsentligt, at der er en ‘en til en’ sammenhæng mellem det fastlagte forbrug og det reelle
forbrug.
De følgende oplysninger er baseret på normal vandføring i slanger og rør. Hvis der benyttes maksimal
ydelse for eksempel til strålerør, vil tallene skulle forøges med en faktor to eller mere.
Forsyning
• Brandhane lav < 500 l/min
• Brandhane høj > 1.000 l/min
• Vandtankvogn = 7.000-8.000 l (1200 l/min)
• Vandreservoir/buffertank = 26.500 l (2.000
l/min)
• Otterpumpe = 1.000-1.200 l/min
• Slangetender = 1.500 l/min (v. 6,5 Bar)
• Matador pumper (klimacontainer) = 5.000
l/min

Forbrug
• Vandkanon = 2.000-3.000 l/min
• Crawler m. vandkanon = 2.000 l/min
• LUF60 m vandtåge = 400 l/min, vandkanon
= 3.000 l/min (eller max ydelse for sprøjte)
• B-rør = 400-600 l/min
• C-rør = 200-400 l/min
• CAFS-rør = 400 l/min
• D-rør = 60-100 l/min
• HT-rør =90-120 l/min

Figur 2 - Grundlæggende forsyning og forbrug (værdier)
I forhold til slukningskapaciteten for de forskellige vandbærende enheder, kan der regnes med følgende
slukningskapacitet, når det forudsættes, at køretøjerne ikke genfyldes og at de tømmes for vand som en del
af indsatsen.
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3.1 Slukningskapacitet (tømmetid)
Enhed
Sprøjte

Maks. Kapacitet
2.000 l

Slukningsmiddel
Indsatstid
2 HT-rør
10 min.
1 C-rør
10 min.
1 vandtankvogn
7.000-8.000 l
1 C-rør
40 min.
2 C-rør
20 min.
2 vandtankvogne
16.000 l
2 C-rør
40 min.
4 C-rør
20 min.
Vandcontainer*
26.500 l
4 C-rør
30 min.
Figur 3 – Slukningskapacitet/tømmetid for enheder, når de ikke forsynes med vand *) forudsætter, at
vandcontainer er fyldt via tankvogne eller anden forsyning.

3.2 Kontinuerlig vandforsyning
I de situationer, hvor det er nødvendigt, at der er kontinuerlig vandforsyning, kan der regnes med følgende
værdier:
Enhed
1 vandtankvogn

Forudsætning
Vandydelse
Forudsætter bassin,
250 l/min
buffertank (f.eks.
vandtankvogn eller
lignende)
2 vandtankvogne
Forudsætter bassin,
500 l/min
buffertank (f.eks.
vandtankvogn eller
lignende)
Slangetender
1.000 til 2.000 l/min
Figur 4 – Kontinuerligt vandforsyning fra forskellige enheder.

Slukningsmiddel
1 C-rør

2 C-rør + 1 HT-rør

Når der benyttes tankvogne til at sikre kontinuerlig vandforsyning, er det nødvendigt, at der bliver oprettet
et reservoir, hvor vandet fra tankvognene kan tømmes over i. Ellers vil tankvognen blive bundet til
skadestedet indtil den er tømt. Hvis tankvognen forlader skadestedet, reduceres vandydelsen svarende til
vandindholdet på sprøjten delt med omløbstiden for tankvognen, altså ca. 2.000l/30min ~ 60 l/min.
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3.3 Vandcontainer
Fyldning af vandcontaineren tager tid særligt i forhold til, hvordan den fyldes. Det kræver ca. 3 tankvogne
at få fyldt vandcontaineren og tager - hvis alle tre tankvogne kan tilkobles samtidigt - ca. 15-20 min. at fylde
den. Fyldning af vandcontaineren kan også ske ved brug af slangetender, pumpetrailere, klimacontainer
eller brandhane. Fyldes vandcontaineren kontinuerligt med ca. 1.500 l/min fra f.eks. slangetender, tager
det ca. 20 min. Det skal bemærkes, at brug af vandcontaineren skal fastlægges så tidligt i indsatsen som
muligt og kan i opstarten være en ressourcetung opgave.
Slukningskapaciteten for buffertanken/vandreservoiret er:
Tømmetid
Fuld container (ca. 3 tankvogne) 2/3 fyldt (ca. 2 tankvogne)
ved forbrug
200 l/min
120 min
80 min
400 l/min
60 min
40 min
800 l/min
30 min
20 min
1.200 l/min
20 min
10 min
1.600 l/min
15 min
10 min
Figur 5 – Tømmetid/kapacitet for buffertank/vandreservoir

1/3 fyldt (ca. 1
tankvogn)
40 min
20 min
10 min
5 min
5 min

Af ovenstående tabel fremgår det, at buffertanken fx vil være tømt efter ca. 20 minutter, når containeren
ved opstart af indsats var 1/3 fyldt (ca. 8.000 l) og der var et kontinuerligt forbrug på ca. 400 l/min.
Hvis buffertanken benyttes samtidigt med, at en eller flere vandtankvogne kører til og fra
vandforsyningssted, er den kontinuerlige vandydelse fra container, hvis der benyttes hhv. 1, 2 eller 3
tankvogne til samtidigt at fylde containeren, følgende:
Antal tankvogne i omløb
Kontinuerlig vandydelse
1
250 l/min
2
500 l/min
3
800 l/min
Figur 6 – maksimalt forbrug/ydelse fra vandcontainer ved hhv. 1, 2 og 3 tankvogne i omløb
Hvis det accepteres, at buffertank tømmes, kan tabellen for kapacitet kombineres med ovenstående.
Således kan der eksempelvis benyttes 400 + 250 l/min = 650 l/min, hvis en tankvogn kontinuerligt henter
vand, at buffertanken er fyldt (26.500 l), og at det accepteres, at buffertank er tømt efter ca. 60 minutter.
Vandcontaineren kan også opstilles i områder, hvor der er brandhaner med lav ydelse. Disse kan
kontinuerligt fylde vandcontaineren. Denne giver så mulighed for, at der i perioder kan benyttes store
mængde vand, selv om brandhanerne har en lav ydelse. Når der har været stort forbrug, er det dog et
vilkår, at der går ‘lang tid’ før containeren er fyldt igen. Som eksempel, vil det tage op mod 20 minutter at
fylde ca. 10.000 l vand i containeren, såfremt denne forsynes fra en lavt ydende brandhane (500 l/min).
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4 Løsningseksempler
I det følgende beskrives en række løsningseksempler på vandforsyning til en række indsatser.
Udgangspunktet i forhold til at sikre vandforsyning til brandslukning, er, at denne sikres via
brandhanenettet. Brandhanerne opsættes som udgangspunkt med en indbyrdes afstand på 150 m, således
der maksimalt er 75 m til en brandhane. Vandforsyningen etableres som udgangspunkt via en dobbelt
fødeslangeslangeudlægning, jf. håndbog for ildløstjeneste.
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4.1 Kørende vandforsyning
Vandforsyning via tankvogn
Ved mindre hændelser kan vandforsyningen i områder uden brandhaner, eller i områder med dårlig ydelse
fra brandhaner, sikres ved at benytte tankvogn og sprøjte. Det giver en samlet kapacitet på ca. 9.00010.000 l eller svarende til, at der kan benyttes 2 C-rør i ca. 25 minutter.

Vandforsyningen til indsatsen består af en sprøjte, som forsynes med vand fra en tankvogn. Løsningen
forudsætter, at adgangsvejen kan bære en sprøjte samt en tankvogn (26 tons). Alternativt skal tankvognen
placeres ved en hovedvej og sprøjten køres ind i området. Det er dog en forudsætning, at afstanden
mellem sprøjte og tankvogn ikke overstiger den tilgængelige mængde slange på sprøjten (210 m).

Vandforsyning via tankvogn, større forbrug
Ved hændelser, hvor der sker en udvikling af hændelsen, kan den iværksatte vandforsyning sikres ved at
supplere forsyningen med en ekstra tankvogn, svarende til nedenstående figur.

Den første tankvogn vil således fungere som ‘buffertank’ og den anden tankvogn vil køre i omløb. Såfremt
der skal benyttes kontinuerlig slukning via den viste løsning, vil det maksimalt være muligt at benytte ca.
250 l/min. Det tager udgangspunkt i, at omløbstiden for tankvognen er 30 minutter og at sprøjten ikke
forsynes på anden vis.
Det bør ved ovenstående vurderes om det er nødvendigt at supplere med vand fra brandhane, for
eksempel via udlægning med slangetender.

Vandforsyning via buffertank/vandreservoir
Vandcontaineren fungerer som en mellemting mellem en kørende og en fast vandforsyning.
Vandcontaineren kan benyttes til at sikre en kontinuerlig vandydelse. Det kan være særligt relevant i
områder med dårlige eller ingen brandhaner, eller hvor der er så langt til en vandkilde (hav/sø), at
vandforsyning ikke kan etableres via slangetender (dvs. afstande over 500 m).

23

Containeren kan enten fungere som en buffer (altså hvor det sikres, at den ikke tømmes) til at håndtere
pludselige behov for stor slukningskapacitet, eller som et reservoir, hvor tankvogne, der kører i omløb,
fylder containeren. Containeren kan også benyttes sammen med en brandhane, der har lav vandydelse.
Her kan brandhanen kontinuerligt fylde containeren samtidigt med, at der i perioder kan være et højere
forbrug end det, brandhanen kan levere.
Fyldning af buffertank/vandreservoir til maksimal kapacitet (26.500 l) kræver ca. 3 x indholdet af en
tankvogn. Tiden til at fylde buffertanken afhænger af, hvor mange tankvogne, der benyttes, eller om der er
tilgang til supplerende vandforsyning.

Alternativ

Det er vigtigt, at vandcontaineren fyldes tidligt i indsatsen for, at ‘funktionen’ som buffer/vandreservoir kan
opnås.
Det skal bemærkes, at såfremt der samtidigt med vandcontaineren også skal afsendes tankvogne og
slangetender, vil være et stort ressourcetræk, som kræver ca. 10 brandmænd (kroghejs (2 mand), VT (2
mand), VT (2 mand), VT (2 mand), Slangetender (2 mand)) samt holdleder til at styre indsatsen.
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4.2 Kontinuerlig vandforsyning
Ved hændelser, hvor der skal benyttes meget vand, kan det overvejes at sikre vandforsyningen ved
fastforsyning. Løsningen afhænger af adgang til brandhaner, åben vand/sø mv. som beskrevet i afsnit 2.2.

Slangetender
Hvis der er adgang til stabil vandforsyning i en afstand mindre end 500 m fra skadestedet, kan det overvejes
at forsyne sprøjter fra en fast vandforsyning via slangetender eller pumpetrailere (husk at pumpetrailer skal
suppleres med ekstra slanger). Det forudsætter dog, at der ikke skal benyttes mere end 1.500-2.000 l/min.

Sø/vand

Klimacontainer
Alternativt til slangetender/pumpetrailer kan pumperne fra klimacontaineren benyttes til at sikre
vandforsyningen. Her yder hver pumpe ca. 5.000 l/min. Det skal bemærkes, at der ‘kun’ findes et
flydeelement pr. klimacontainer, så som alternativ skal pumpen kunne køres af rampe eller lignede til
sø/hav.
Det skal endvidere bemærkes, at det tager lang tid at udlægge fødeslanger.

Sø/vand
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5 Særlige scenarier
I det følgende beskrives en række eksempler/løsningsforslag på vandforsyning ved indsats. Beskrivelserne
er alene tænkt som eksempler og skal ikke betragtes som faste løsninger. Indsatsen og placering af
køretøjerne skal altid være i henhold til det aktuelle risikobillede. Eksemplerne skal således ‘spejle’ paletten
af forskellige løsningsmuligheder, og ikke ‘kun’ eksempel på en rigtig løsning.

5.1 Lang adgangsvej

Ved hændelser med lange adgangsveje og/eller smalle adgangsveje bør der overvejes kun at køre få
køretøjer frem til skadestedet og placere de køretøjer, som skal sikre vandforsyning, hvor der er gode
tilkørselsforhold.
Såfremt indsatsen er længerevarende, kan vandcontaineren med fordel benyttes. Vandcontaineren
opsættes ved adgangsvejen ind til bygningen/område og kun et/få køretøjer køres ind på området. Der
etableres en eller flere fødeslanger fra vandcontaineren og ind i området. Det kan enten foretages med
slanger fra sprøjten eller via en udlægning med slangetenderen, eller slangetrailere.
I et område med dårlig vandforsyning og begrænset adgang til vandforsyning er der brand i en
lagerbygning. Branden kan initialt holdes/slukkes med et forbrug på 1.000 l/min. Der ønskes mulighed for
at imødekomme eventuel udvikling i branden med en buffer. Der er en brandhane med en ydelse på ca.
500 l/min.
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Eksempel 1
Forbrug = 1.000l/min
Brandhane 500l/min
Der skal således sikres ca. 500 l/min.
Der etableres ‘sikker’ vandforsyning via vandcontainer (denne fyldes initialt af tre tankvogne).
Efterfølgende sikres de resterende 500 l/min ved to tankvogne i omløb (en forudsætning er at omløbstid
for en tankvogn er ca. 30 min, deraf kan sikres 8.000/30 ~ 250 l/min pr tankvogn).
Vandcontainer oprettes som buffer (fyldes initialt op af 3 tankvogne), og benyttes efterfølgende som
reservoir for tankvogne.

Eksempel 2
Samme forudsætninger som eksempel 1, dog har branden udviklet sig, så der skal sikres en større
kontinuerlig vandforsyning.
Forbrug = 2.000l/min
Brandhane 500l/min
Der skal således sikres en vandforsyning på 1.500 l/min.
Der etableres sikker vandforsyning via vandcontainer som buffer. (Denne fyldes initialt op af 3 tankvogne).
Der etableres vandforsyning via slangetender, udlægning og ansugning fra nærliggende sø. Slangetenderen
har ca. 500 m slange og Fox pumpen kan yde maksimalt 2.000 l/min v. 2 Bar.
•
•

Det skal bemærkes, at hvis vandforbruget overstiger 2.200 l/min, bliver vandcontainerne den
begrænsende faktor og det vil være nødvendigt at supplere med et parallelt system.
Der bør rettes særlig opmærksomhed på om sø eller vandløb er beskyttet område, og om der med
ansugning kan påføres uoprettelig skade i natur/fauna.
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5.2 Industribrand eller tilsvarende område

Ved brand i industribygninger kan brandhanenettet være begrænset i forhold til den nødvendige
slukningskapacitet. Der skal således rettes et særligt fokus på, hvorledes supplerende vandforsyning til
brandslukning kan sikres.
I et industriområde er det udbrudt brand i en produktionshal. Branden har spredt sig til et større område af
virksomhedens produktion. Der er langs produktionshallen placeret en administrations bygning,
lagerbygning samt tanke med diverse stoffer som indgår i produktionen. Der er udarbejdet en taktisk plan
som forudsætter en slukningskapacitet på ca. 3.000 l/min. Der er i umiddelbar nærhed to brandhaner, som
yder hhv. 600 og 800 l/min.

Eksempel 3
Forbrug = 3.000l/min
Brandhane 1, 800l/min
Brandhane 2, 600l/min
Samlet 1.400 l/min
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Der skal så sikres en supplerende vandforsyning på 1.600 l/min.
For at vandtankvognene kan benyttes, er det nødvendigt, at der etableres et reservoir, da tankvognene
ellers vil være bundet til skadestedet indtil de er tømt. Omløbstiden for en tankvogn er 30 min. Hvis
tankvognen kan afgive sit vand til en buffertank, bliver den mulige ydelse pr. tankvogn ca. 250 l/min.
Den resterende vandforsyning kan så sikres ved brug af:
1.600 l/min / 250 l/min ~ 7 tankvogne.
Det bør overvejes om ovenstående er hensigtsmæssigt i forhold til at sikre det øvrige beredskab. Det bør
overvejes hvor lang tid det tager at skaffe 7 tankvogne. Det bør overvejes at begrænse brugen af tankvogn
og i stedet sikre vandforsyningen ved udlægninger.
Ovenstående forudsætter endvidere brug af buffertank. Dette kan enten sikres via vandcontainer eller via
to stk. tankvogne som buffertank. Vandcontainer har en maksimal ydelse på 2.200 l/min. Det vil således
være nødvendigt, at vandforsyningen sker gennem to parallelle systemer, da ydelsen fra vandcontaineren,
ikke kan håndtere det samlede forbrug.
Det bør ligeledes overvejes om det er hensigtsmæssigt at have 7 vandtankvogne kørende i omløb til og fra
skadestedet.
Vandtankvognene bør erstattes af fx. en eller flere slangetendere, som leverer vand til skadestedet fra en
eller flere brandhaner, afhængigt af brandhanernes ydelse.
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5.3 Kolonihaver eller andre områder med begrænset
vandforsyning og adgangsforhold

Ved brand i kolonihaver og tilsvarende områder med begrænsede adgangsforhold, bør det overvejes, at
kun sprøjten kører ind i området. Det gøres for at sikre bedre adgangsforhold og for at sikre, at køretøjer
ikke bliver låst fast.
Der etableres fast vandforsyning til nærmeste brandhane, via slangerne på sprøjten. Som alternativ kan
sprøjten forsynes med vand fra en vandtankvogn. Er der et behov for kontinuerlig vandforsyning og er der
ikke adgang til brandhaner, skal der som minimum benyttes to vandtankvogne, hvor den ene vandtankvogn
fungerer som buffertank og den anden vandtankvogn kører i omløb.
Det kan overvejes om den indledende vandmængde fra eksempelvis en sprøjte og en vandtankvogn er
tilstrækkelig til at sikre brandslukningen.
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Eksempel 4
Brand i kolonihavehus, hvor branden er begrænset til det ene hus. Dog kan der være risiko for
brandspredning til nabo. Indledende brandslukning sikres via vandmængde fra sprøjte og vandtankvogn.
Naboejendom beskyttes eksempelvis med CAFS.
Forbrug = 250 l/min.
Løsningseksempel
Indledende brandslukning håndteres med vand fra sprøjte og vandtankvogn = 2.000 + 8.000 l. Heraf regnes
ca. 1.000 til fyldning af slanger og rør. Det sikrer således ca. 9.000 l vand til brandslukning.
En vandtankvogn oprettes som buffer (tankvogn er mødt ved førsteudrykning). Denne suppleres med
yderligere en tankvogn, som kører i omløb, og derved kan sikre en kontinuerlig vandydelse på ca. 250 l/min.
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6 Action Card
I det følgende er der en række Action Cards. Disse kan benyttes som støtte i forbindelse med
planlægning og håndtering af vandforsyning til brandslukning.
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Beregning af kontinuerlig vandforsyning
Ønsket vandforsyning/ydelse

Klik eller tryk her for at skrive tekst. l/min

Forsyningstyper
Vandtankvogn
Slangetender max 75 m slangevej
Slangetender max 300 m slangevej
Vandcontainer
Type

250 l/min
2.000 l/min
1.000 l/min
2.000 l/min
Antal

Pumpetrailer max 75 m slangevej
Pumpetrailer max 300 m slangevej
Klimacontainer (kort slangevej)

2.000 l/min
1.000 l/min
5.000 l/min

Beregning

Sum

I alt
Forudsætninger
Slangetender forsynes som udgangspunkt via en B-slange. Tryktab er 0,1 bar ved 600 l/min pr. slangelængde. Ved dobbelt
vandføring er tryktab 0,4 bar pr. slangelængde. Kapacitet for slangetender og pumpetrailer er angivet ved ansugning.
Vandtankvogn forudsætter buffertank. Hver tankvogn kan kontinuerligt levere 250 l/min, når der forudsættes en omløbstid
på 30 minutter.
Vandcontainer forudsætter samtidig forsyning ved vandtankvogne. De 2.000 l/min er et udtryk på maksimalt forbrug. Hvis der
benyttes maksimal ydelse, må det forventes, at vandcontaineren tømmes for vand. Vandcontaineren kan benyttes til at
opbygge reservoir, når der ikke er et konstant forbrug fra containeren.
Brug af pumper fra klimacontainer forudsætter relativt kort slangevej. Pumperne kan kun levere vand ved lavt tryk.

Vi passer på hovedstadsområdet og
vores 1 mio. borgere døgnet rundt året rundt. Læs mere på hbr.dk

1

Ledelse vandforsyning

Skadestedsleder
Skadestedssæt + talegruppe
Tildelte ressourcer/organisation

Vi passer på hovedstadsområdet og
vores 1 mio. borgere døgnet rundt året rundt. Læs mere på hbr.dk

2

Adgangsveje
Bemærkning

•

•
•

Godkendelse af adgangsvej ☐ 18 tons eller ☐ 26
tons. OBS. Hvis adgangsvej kun er godkendt til 18
tons, kan tankvogne ikke køre på vejen!
Hvis vandcontainer skal i brug, skal underlag kunne
holde til minimum 30 tons.
Er der gode adgangsforhold ☐ ja eller ☐ nej.
vis nej, så kan det være nødvendigt, at fx.
tankvognene kører til centralt sted, og at der
trækkes slanger frem til skadested/sprøjte.

Vilkår:
• Vurder om vandforsyning skal sikres via slanger
eller som kørende udlægning.
• Fastlæg forsyningssted (brandhane, ansugning
eller lign.).
• Anskaf kortmateriale og optegn slangevej/kørevej.
• Vurder om slanger vil påvirke infrastruktur (bus,
letbane og lignende).
• Vurder om slanger vil påvirke adgang til skadested.
• Planlæg således at slanger lægges
hensigtsmæssigt, fx. i den ene side af en vej,
således at denne fortsat er farbar.
• Anskaf slangebroer fra sprøjte eller klimacontainer.
• Planlæg og indtegn kørevej, og formidl information
til indsatsledelse.
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Vurdering af vandforsyning
Bemærkning

•

Hvilken indsats skal kunne håndteres?

•

Hvor meget vand er nødvendigt (forbrug i l/min)?

•

Beregn vandydelse (se skema), tag udgangspunkt i
de tildelte ressourcer – Svar ISL

•

Kan det være nødvendigt at begrænse indsats
grundet manglende eller lav vandydelse?

•

Fastlæg nødvendige ressourcer for at opfylde ISL
ønske/behov.

•

Estimer/få oplyst forventet indsatstid:
Tager indsats ☐ kort tid - planlæg efter kørende
vandforsyning, afhængigt af vandforbruget.
Tager indsats ☐ lang tid - planlæg efter fast
vandforsyning via ansugning, brandhaner eller
lign., medmindre vandforbruget er lavt.

•

Udarbejd en ‘plan B’.
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Forsyning

Hvordan sikres vandforsyning:

NB:

•
•
•
•
•

Brandhaner
Vandtankvogn/Vandtankvogne
Slangetender eller slangetrailer
Klimacontainer (store pumper)
Vandcontainer (denne krævet vandtankvogne eller brandhane)

•

Ved slangevej over 300-500 m bør det overvejes om ikke forsyning bør håndteres via tankvogne eller via
BRS.
Lange slangeudlægninger tager tid at etablere, ligesom det er vanskeligt at opretholde et stort forbrug og
højt tryk.
Det kan være en fordel at etablere fast vandforsyning ved længerevarende indsatser eller ved stort
forbrug.

•
•

Der bør desuden:
• Sikres brændstof til køretøjer og materiel, der indgår i vandforsyning.
• Foretages vurdering af ‘hvor længe’ køretøjer og mandskab kan varetage opgaven/afløsning.
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•
•
•
•
•
•

Slangeplan

Anskaf kortmateriale
Fastlæg forsyningsslanger
Tegn slangeplan
Sikre at slanger ikke hindrer eller begrænser adgang til skadestedet
Sikre at slanger placeres hensigtsmæssigt i forhold til øvrig trafik
Indtegn overskæringer hvor slanger kan passeres
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Spilde-/slukningsvand

Når der anvendes vand i større mængder til brandslukning, vil der også være forurenet slukningsvand/spildevand.
Der skal derfor rettes et særligt fokus på:
•
•
•
•
•
•
•

Kan slukningsvand bortskaffes via kloak?
o Kloak separering?
Er der opsamling i lukket system på f.eks. en virksomhed?
o Hvor meget kan det opsamle?
Skal der rekvireres slamsugere eller andet opsamlingsmateriel?
Kan slukningsvandet genanvendes til slukning?
Er der særlig risiko for at slukningsvand ledes til recipient (sø eller å)?
Husk at orientere de rensningsanlæg som risikerer at blive påvirket af de store mængder slukningsvand.
Husk at inddrage de kommunale miljømyndigheder!
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