BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I
ODENSE

Orientering om læringspunkter efter branden på
bostedet, Rydsåvej i Odense den 5. januar 2015

Afdelingsleder Michael Timm fra
Forebyggende Afdeling ved
Odense Brandvæsen

SAGEN KORT
Der opstår brand i en beboers lejlighed på bostedet på
Rydsåvej.
Personalet kan ikke lokalisere branden og de forsøger
at afmelde brandvæsenet, men vi fortsætter frem til
stedet.
Branden bliver først lokaliseret da brandvæsnet er
ankommet til stedet. Personen omkommer
efterfølgende af sine skader.

LÆRINGSPUNKTER
• Muligheden for tidsforsinkelse på de automatiske
brandalarmeringsanlæg kan medføre, at brande når at udvikle sig
meget inden brandvæsnet ankommer og dermed kan de medføre
dødsfald.
• Udrykningssammensætninger fra brandvæsnet afspejler ikke altid
de fysiske forhold på alle adresser.
• Vagtcentralens håndtering af opkald fra brandstedet, skulle
revideres, da den gav mulighed for at ”aflyse” brandvæsnet.
• Personalet og de driftsansvarlige manglede viden om de pligter,
som påhviler dem.
• Brandsynene havde ikke den forventet høje kvalitet og dermed
var brandsikkerheden ikke i top .

TILTAG SOM ER IVÆRKSAT
•
•
•

•
•
•
•
•

Fjernelse af muligheden for tidsforsinkelser på de automatiske
brandalarmeringsanlæg i anvendelseskategori 6.
Nye udrykningssammensætninger, som er tilpasset til de fysiske forhold på
adressen.
Ny retningslinjer for vagtcentralens håndtering af opkald fra brandstedet, med en
fjernelse af mulighed for at ”aflyse” brandvæsnet. Brandvæsnet fortsætter altid frem
til stedet med en brandbil og en indsatsleder.
Tilbud om instruktion, undervisning og kurser for alle, herunder et helt nyt kursus for
lederne og de driftsansvarlige.
Ekstra vejledende brandsyn med gennemgang af alle institutioner med
personophold, hvor der er personer som ikke kan rede sig selv.
Opstramning på kvaliteten af vores brandsyn med fremskyndelse af udarbejdelse af
beredskabsmapperne i samarbejde med arbejdsmiljø- certificeringen.
Alle institutioner afholder 1-2 årlige øvelser med personalet.
Kogepladerne i boligerne kan frakobles for at undgå brand, da der er risiko for at
beboerne stiller ting på komfuret og uforvarende kommer til at tænde for komfuret.

TILTAG SOM ER IVÆRKSAT
•
•

•
•

•
•

En skriftlig formuleret aftale om roller og ansvar mellem Teknisk serviceenhed i
BKF og ledelsen i ÆHF.
Et kursus for de driftsansvarlige og ansatte omkring brandsikkerhed og hvordan
de kan forebygge, at brande opstår samt hvordan de kan undgå fejlalarmer til
brandvæsnet.
Der laves total gennemgang af alle bygninger mhp. en tætning af huller i
brandadskillelserne.
Ved alle ændringer i anvendelsen af lokaler i institutionen skal lederen og den
driftsansvarlige altid kontakte BKF-Byggesag for at sikre sig, at lokalet kan
anvendes til personophold.
Der laves fælles retningslinjer for alle institutioner om, at der ikke må benyttes
levende lys, men at der fremover kun anvendes elektriske LED lys.
Alle institutionerne bør gennemgås teknisk for en vurdering af, om en opdatering
af ABA-anlæggenes dækningsområde er tidssvarende, sådan at alle
beboerenheder er dækket af én eller flere røgdetektorer, som vil kunne sikre at
en ulmende brand kan opdages i tide.

TILTAG SOM BLIVER
OVERVEJET
•
•

•

•
•

Fjernelse af muligheden for forvarsel på alle de automatiske
brandalarmeringsanlæg i anvendelseskategori 6.
Der er igangsat en undersøgelse af det juridiske vedrørende reglerne
for inventar i de private fællesarealer og om hvorvidt vi kan stille krav på
disse private fællesarealer.
Alle beboernes lejligheder hvor der finder rygning sted, bør gennemgås
og det bør overvejes, om der skal iværksættes tiltag med
brandhæmmende beklædning af møbler, tøj m.m. for at mindske
risikoen for at en brand opstår.
Indkøb af mobile sprinkleranlæg, som kan installeres hos rygende
beboere, hvor risikoen for brandfare er størst.
Overvejelse af en teknisk løsning med et indikationslys uden for
beboernes lejlighed, som tænder hvis en røgdetektor i lejligheden
aktiveres. Dette vil gøre det lettere for personalet at opdage, hvor en
brand er opstået.
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