Fakta
Specialenhed CBRN
Løser opgaver vedrørende udslip af farlige kemiske stoffer, biologisk
smittefare, samt radiologiske og nukleare udslip og forurening, herunder tillige
rensning og dekontaminering af materiel, personer og køretøjer.
Specialenhed CBRN består af frivillige, der alle som
hovedregel er færdiguddannede inden for fagområdet.
Enhedens opgave er at redde mennesker og
samfundsværdier ved hændelser der involvere kemiske,
biologiske eller nukleare materialer og stoffer. Typiske
opgaver kan f.eks. være, at forhindre eller begrænse en
forurening, rense personer eller dekontaminere materiel der
er blevet forurenet. Endvidere skal enheden også kunne
udføre måling og sporing af kemiske stoffer (HAZMAT),
radioaktiv stråling (NUC) og håndtere biologisk smittefare
f.eks. ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme eller
fugleinfluenza.
Beredskabscentret i Hedehusene vil desuden etablere en
decideret HAZMAT–enhed i 2014, der kan afgå fra centeret
inden for få minutter. Det vil derfor være en fordel, men ikke
et krav, at enhedens frivillige bor eller arbejder så tæt på
beredskabscentret som muligt.
For at blive tilknyttet til specialenhed CBRN skal du være
indstillet på, at gennemføre de for funktionen nødvendige
uddannelser og øvelser inden for fagområdet. Du kan også
have erhvervet din uddannelse som værnepligtig.
Uddannelsen skal i så fald være vedligeholdt efter gældende
regler. Uddannelsen skal som minimum bestå af følgende:

• Funktionsuddannelse indsats eller redning.
• Regional CBRN-uddannelse.

I enhedens regi vil du skulle gennemgå yderligere
uddannelse til bl.a. HAZMAT beredskab og måleuddannelse
til nukleart beredskab.
Herudover skal du være i en god fysisk form således, at du
kan løse de opgaver som enheden bliver tildelt. Opgaver der
ofte vil bestå af hårdt fysisk og tungt arbejde, i form af
kemikaliedykning og håndtering af tungt materiel.
Som et led i træning og rutinering af de frivillige i
specialenhed CBRN får enheden også opgaver, der kan
planlægges i god tid. Det drejer sig f.eks. om deltagelse i
øvelser med andre myndigheder samt opstilling af
beredskab ved særlige begivenheder med forhøjet
beredskabsniveau.
Som frivillig i specialenhed CBRN, skal du kunne afse tid til
følgende aktiviteter:

• Møde til akutte indsatser.
• Møde til enhedsaftner, som regel hver 2. uge.
• Gennemføre vedligeholdelsesuddannelse af din
funktionsuddannelse (24 timer årlig).
• Gennemføre vedligeholdelsesuddannelse af din
førstehjælpsuddannelse (3 timer årlig).
• Møde til planlagte assistanceopgaver.
• Møde til andre supplerende uddannelser.
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