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Beskrivelse af faget:  Brand og Redning  

  

Indledning  

Brand og Redning er et vigtigt fag i enhver maritim uddannelse. Brand og Redning udgør sammen 

med fagene Sømandsskab, Havmiljø og anhugning det samlede pensum i dæksgastuddannelsen. 

Faget kvalificerer ikke til at foretage indtrængning i røgfyldte rum.  
  

Forudsætninger     

Ingen 

  

Formål  

Kursisten skal tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der sætter vedkommende i stand til     

-  At forebygge brande og ulykker til søs.  
- At udføre en førstehåndsindsats til bekæmpelse af brande i Marinehjemmeværnets fartøjer.  
- At anvende de redningsmidler der forefindes ombord i Marinehjemmeværnets fartøjer.  
- At medvirke til en hurtig og sikker bjærgning af tilskadekomne.  
- At medvirke til en hurtig og sikker evakuering af eget skib (bjærgningsrulle)  

  

Læringsmål:   
  

Ved kursets afslutning kan kursisten  
  

Viden:  

• Beskrive anvendelsen af slukningsmidler ombord på et Marinehjemmeværnsfartøj.  

• Redegøre for elementær brandbekæmpelse  

• Beskrive forholdsregler til forebyggelse af brand og havarier ombord.  

• Beskrive de fast installerede alarmerings- og slukningsanlæg.  

• Redegøre for de ombordværende redningsmidlers anvendelse.  

  

  

Færdigheder:  
• Anvende de ombordværende slukningsmidler til bekæmpelse af brand ombord.  
• Anvende de ombordværende redningsmidler til egen sikkerhed.  
• Medvirke til at yde assistance til andre ved anvendelse af de ombordværende 

redningsmidler.  
• Medvirke til en hurtig og sikker gennemførelse af bjærgningsrulle.  

   

Kompetencer:  

• Foretage bekæmpelse af brand ombord i Marinehjemmeværnets fartøjer.  

• Være bevist om sin egen rolle i forhold til forebyggelse af brand og havari.  

• Tage ansvar for brugen af personlige redningsmidler.  

• Tage ansvar for egen arbejdssikkerhed.  



 

 

• Foretage bjærgning af personer til og fra Marinehjemmeværnets fartøjer i samarbejde med 

den øvrige besætning.  
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Indhold  

• Forbrændingsteori, herunder brandtrekanten.  

• Slukningsteori.  

• Slukningsøvelser med anvendelse af:  

- CO2 slukker.  

- Pulverslukker.  

- Brandtæppe.  

- Slangevinder og strålerør.  

• Redningsmidler om bord:  

- Redningsveste.  

• Crewsaver.  

• Redningsflåder, herunder indhold.  

• Maritime Survivor Lokalisering Device (MSLD) 

• Gæsteveste.  

• Fartøjsdragt.  

• MHV båre.  

• Pyroteknik.  

Kuldepåvirkning.  

Flådehold.  

Sikkerhedsplan.  

MHV fartøjets opbygning:  

• Nødudgange.  

• Vandtætte sektioner.  

• Regler for passage af vandtætte døre.  

Bjærgning af person:  

• Bjærgemærs.  

• Redningsmand med fangline.  

• Redningsbøjle.  

• Løft af person m. kran eller gummibåd (GB).  

• Bjærgning til GB med Jason’s Cradle eller personopdrift.  

Procedure for hoist med helikopter.  

Havari:  

• Grundstødning, kollision og lækstopning.  

• Lukning af vandtætte døre og luger.  

Redningsflåde:  

• Opbygning og indhold.  

• Ophold i redningsflåde og overlevelsesteknik.  

Bjærgning:  

• Udspring fra MHV fartøj.  

• Udsætning og entring af redningsflåde.  

• Bjærgningsrulle.  

Linekastningsapparat.  
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Brand ombord i MHV fartøj:  

• Brandårsager i skibe.  

• Brandrulle.  

• Placering og anvendelse af slukningsmidler om bord.  Brand- og lænsepumpe.  

• Færden i røgfyldte rum (teori).  

• Eftersøgning efter personer.  
  
  
  

Arbejdsform/Læringsaktiviteter:  

Der lægges vægt på, at kursisterne skal blive i stand til at anvende de ombordværende sluknings- 

og redningsmidler under vejledning. Derfor er der meget fokus på at eleverne får ”hands on 

undervisning”. Kursisten kan dog ikke under kursusforløbet opnå egentlig rutine i anvendelsen af 

sluknings- og redningsmidler, dette opnås ved fortsatte øvelser i egen flotille.   

  

  

Fagets arbejdsbelastning:  

  

Aktivitet  Arbejdstimer (belastning)  

Tilstedeværelsestimer  10 timer 30 minutter  

Fjernundervisning    

Selvstudie / forberedelse    

I alt   10 timer 30 minutter  
  

  

Prøver, bedømmelser og eksamen   

  

• Læringsmålsopfyldelsesgraden vurderes ved en afsluttende handleprøve i slutningen af det 

samlede dæksgastkursus.  

• Læringsmålene vurderes som opnået/ikke opnået.   

• Bedømmelsesplanen kan ses i læringsplanen for faget Sømandsskab.  

  

Andet   

  

Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.dk:  

  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets grunduddannelse”  mappen ”Henvisninger” 
  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”   

 

Ved opnåelse af læringsmålene for det samlede dæksgastkursus, tilskrives Q 03687782.  
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Strukturel oversigt  
  
  

AKTIVITET/ 
TIME NR.  

T/FU  

TID 
MIN.  

EMNE/INDHOLD  
(Kort tekst)  

BEMÆRKNING  

1+2  240  Brandbekæmpelse, teori og praksis.  Gennemføres på civil brandskole  

3  70  MHV Redningsmidler    

4  50  MHV fartøjers opbygning    

5  35  Bjærgning af person til MHV fartøj    

6  30  Havari    

7  70  Bjærgningsrulle    

8  15  Linekastningsapparat    

9  120  Brand MHV fartøj.    
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Læringsoversigt  
  

AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  
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1 30 
min.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

Elementær 
brandteori.   

Ved lektionens afslutning kan kursisten:   
  

Viden   

• Beskrive slukningsmidlernes virkning og deres 

anvendelsesområder.  

• Gentage brandklasserne.  
• Beskrive varmens spredning.  
• Redegøre for brandtrekanten.  
• Gentage elementerne i trinvis 

brandbekæmpelse  
  

  

Færdigheder  
• Ingen særskilte da lektionen skal ses i sin 

sammenhæng med lektion 2.  
  

Kompetencer   
• Ingen særskilte i denne lektion.  

   

Løbende 
evaluering.   
Evalueringen er 
formativ.  

Elementær 
brandbekæm- 
pelse, 
Beredskabsstyrelsen 
og Dansk Brand- og 
sikringsinstitut 
(uddannelseshæfte).  

Den teoretiske 
undervisning i denne 
lektion gennemføres som 
op- 
takt til de to stationer, 
beskrevet i lektion 2.  
  

Som optakt på station 1 
gennemgåes:  
Forbrændingsprocessen, 
tilstandsformer og 
antændelsestemperaturer.  
  

Som optakt på station 2 
gennemgåes:  
Iltens indflydelse,  
Flammepunkt, 
Brandspredning og 
Varmens forplantning.  
Trinvis brandbekæmpelse  
 

 

AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  
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2  
210 min.   

Elementær  
Maritim  
Brandbekæm- 
pelse  

Ved lektionens afslutning kan kursisten:  
  

Viden  
Redegøre for virkningen af følgende slukningsmidler:  

• CO2 slukker.  
• Pulverslukker.  
• Brandtæppe.  
• Stråle- og tågerør.  

  

Redegøre for forsigtighedsregler ved brug af de 4 
ovennævnte slukningsmidler.  
  

Beskrive forholdsregler ved slukning af:  
• Dækshusbrand  
• Trunkbrand  
• Mindre brande og brand i personer.  

  
Beskrive forholdsregler ved opbevaring af brandfarlige 
væsker og trykflasker ombord i skibe.  
  

Færdigheder  
• Udføre en korrekt slukning af en dækshusbrand uden 

indtrængning.  

• Udføre en korrekt slukning af en trunkbrand uden 
indtrægning.  

• Udføre en korrekt slukning af en mindre brand og 
brand i en person.  

Der gives en 
formativ 
evaluering til den 
enkelte kursist, 
efter deres 
indsasts på hver 
af de to 
stationer.  

  Der afsættes 10 
minutter til 
omklædning. Der 
påregnes max 12 
personer pr. station. 
Der benyttes max. 10 
minutter til teorien 
inden iværksættelse af 
praktisk øvelse på 
stationen. Der vil være 
120 minutter til 
rådighed på hver 
station.  
  

Til al vandslukning 
arbejdes der med to 
personer på slangen. 
Det skal tilsikres at alle 
kursister prøver at være 
såvel etter som toer på 
slangen.  
  

Station 1:  
Slukning af 
dækshusbrand.  
Der skal foretages en 
vandslukning af et 
brændende oliekar, som 
er opstillet i nær- 
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AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  
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Kompetencer  
Foretage slukning af ovennævnte brandtyper ved brug af 
korrekt slukningsmetode.  
Være bevidst om farerne ved opbevaring af brandfarlige 
væsker og trykflasker ombord i skibe.  
  

  heden af en luge. Der 
foretages ikke 
indtrængen i det 
røgfyldte rum.  
Slukning af trunkbrand. 
Der skal foretages en 
slukning af et 
brændende oliekar. 
Kursisterne skal 
forinden have indøvet 
manøvren  ”Svanehals”. 
Svanehals benyttes til 
slukning af branden.  
  

Station 2:  
Pulver, CO2 og 
brandtæppe.  
Kursisterne anvender 
pulver, CO2 og 
brandtæppe til slukning 
af forskellige typer af 
brande.  
  

Kursisterne samles 
afslutningsvis til 
overværelse af en 
tromlesprængning. Der 
kan  
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AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

     evt. demonstreres 
udlægning af skum. 
Dette er dog lavere 
prioritet end 
gennemførelse af 
stationer og 
tromlesprængningen.  
  

3  
90 min.  

Redningsmidler og 
MHV 
redningsudrustning.  

Ved lektionens afslutning kan kursisten:  
  

Viden  
• Redegøre for kontrol af redningsvest.  
• Redegøre for MHV fartøjets sikkerhedsmateriel 

jf. fartøjets sikkerhedsplan.  

• Beskrive kuldepåvirkning og overlevelse som 
følge heraf.  

• Beskrive formålet med bjærgningsrulle og 
indelingen i flådehold  

• Navngive den forskellige pyroteknik.  
• Beskrive redningsflåden og dens indhold.  
• Beskrive gæsteveste og hejsebåre.  

  

Færdigheder  

• Udføre kontrol af redningsvest.  
• Anvende fartøjets sikkerhedsplan og identificere 

fartøjets sikkerhedsmateriel.  

• Udføre kontrol af øvrigt redningsmateriel 

Formativ 
evaluering.   

1)Brand og redning, 
lærebog, HVS 
1415001-21  
2)Elementær 
brandbekæm- 
pelse, 
Beredskabsstyrelsen 
og Dansk Brand- og 
sikringsinstitut 
(uddannelseshæfte). 
3) Reglement for 
MHV (RFM) 4-19 
Sikkerhedsudstyr. 4) 
RFM 10-11,  
10-12 og 10-13  
Datablad for  
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(kontrol af stand og udløbsdato)  

 

AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  
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Kompetencer  
• Tage initiativ til kontrol af redningsvest og PLB.  

• Tage ansvar for kontrol af øvrigt 
redningsmateriel.  

 MHV fartøjer 5) PLB 
brugermanual. 6) 
Sikkerhedsplan.  
7) RFM 6-53, 
Bestemmelse  
for fartøjsdragt i MHV.  

 

4  
30 min  

MHV 
fartøjerens 
opbygning.  

Ved lektionens afslutning kan kursisten  
  

Viden  

• Redegøre for placering af nødudgange og 

fartøjets vandtætte sektioner.  

• Redegøre for hvordan vandtætte døre passeres.  
  

Færdigheder  
• Anvende fartøjets nødudgange.   
• Udføre korrekt passage af vandtætte døre.  

  

Kompetencer   
• Foretage passage af nødudgange i fartøjet.  
• Tage ansvar for korrekt passage af vandtætte 

døre  
  
  

Formativ 
evaluering  

1) Dæksgast i 
Marinehjemmeværnet, 
HVS 1425-001-21, 
kapitel 4. 2) 
Sikkerhedsplan for 
MHV fartøj.  

  

5  
35 min.  

Bjærgning af 
person.  

Ved lektionens afslutning kan kursisten  
  

Formativ 
evaluering  

1) Dæksgast i  
MHV, HVS  

Vær særligt 
opmærksom på:  
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AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

  Viden  
• Beskrive og navngive fartøjets udstyr der 

bruges til bjærgning af person i vandet.  

• Beskrive og søge vejledning i procedurer og 
udstyr ifm. hoist til/fra helikopter.   

Færdigheder  
• Medvirke til bjærgning af person til enten fartøj 

eller gummibåd.  
• Medvirke til klargøring og gennemførelse af hoist 

til/fra helikopter.  
  

Kompetencer  
• Være bevidst om egen rolle i forbindelse med en 

bjærgning af en person  
• Være bevidst om egen rolle i forbindelse med 

hoist til/fra helikopter.  
  

 1425-001-21, kapitel 
4.  
2) RFM 1-34, 
Samarbejde med 
helikopter.  
  

• at risici i 
forbindelse 
med benyttelse 
af Jasons 
Cradle 
formidles.   

• at understrege 
at kranen ikke 
må benyttes til 
personløft i 
almindelighed.  

• at der ikke kan 
garanteres, at 
helikopter er 
tilrådighed til 
øvelse.  

6  
30 min  

  Ved lektionens afslutning kan kursisten  
  

Viden  
• Beskrive metoder til lækstopning.  
• Beskrive lukningstilstande og   
• Redegøre for procedurer for lukning af vandtætte 

luger ifm havari og grundstødning.  

Færdigheder  
• Udføre kontrol med vandtæt lukning af luger.  

Formativ 
evaluering  

1) Dæksgast 
i 
Marinehjemmeværnet, 
HVS 1425-001-21, 
kapitel 4.  
2) RFM 4-
14, Generalrulle 
(havarirulle).  
  

Vær opmærksom på at 
formidle:  
Metoder til lækstopning 
kræver fantasi og 
snilde.   
Klar og tydelig 
kommunikation 
besætningen imellem 
er altafgørende for en 
succesfuld ind- 
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AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

  • Udføre oplodning af dybder med håndlod.  
• Medvirke til start af lænsepumper  
• Anvende førstehjælp til tilskadekomne   

  

Kompetencer  
• Være bevidst om egen rolle, opgaver og 

løsningsmuligheder ved havarier ombord i 
Marinehjemmeværnets fartøjer.  

  

  sats.  

7  
70 min  

Bjærgning  Ved lektionens afslutning kan kursisten  
  

Viden  

• Beskrive hvilke forhold der er vigtige vedophold i 

redningsflåde og overlevelsesteknik.  

• Redegøre for crewsaver mht. kontrol og 
tilpasning .  

• Redegøre for anvendelse af redningsvest.  
• Beskrive formålet med flådehold og udspring 

fra fartøj.  

• Beskrive udsætning og entring af redningsflåde.  
  

Færdigheder  
• Anvende crewsaver og redningsvest  
• Udføre udspring fra fartøjet under 

bjærgningsrulle   Udføre entring af 

redningsflåde.  
• Medvirke til udsætning af redningsflåde.  

  

Til alt på nær 
bjærgningsrullen 
gennemføres 
formativ 
evaluering.  
  
Til 
bjærgningsrullen 
vil der  
være en 
summativ 
evaluering. 
Øvelsen skal 
gennemføres for 
at kunne 
fortsætte på 
kurset. Kan 
kursisten ikke 
entre 
redningsflåden, 

1) Dæksgast 
i 
Marinehjemmeværnet, 
HVS 1425-001-21  
2) RFM 4-
14,  
Generalrulle 
(bjærgningsrul- 
le)  

Vær særligt 
opmærksom på at 
sikkerheden omkring 
øvelsen skal være 
ulastelig.  
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Kompetencer  kan MHS ikke  

 

AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

  • Tage ansvar for kontrol af egen 

crewsaver og redningsvest.  
• Tage ansvar for egen sikkerhed i 

forbindelse med bjærgningsrulle.  
• Tage ansvar for at hjælpe de øvrige 

besætningsmedlemmer såfremt 

behovet opstår   
  

tage ansvaret 
for den 
pågældendes 
sikkerhed.  
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8  
15 min  

Linekastningsapparat.  Ved lektionens afslutning kan kursisten  
  

Viden  
• Beskrive anvendelsen af 

linekastningsapparatet  
  

Færdigheder  
• Medvirke til benyttelse af 

linekastningsapparat  
  

Kompetencer  
• Ingen særskilte  

Formativ 
evaluering.  

RFM 6-51.  Ikke alle elever vil få 
muligheden for at 
affyre et 
linekastningsapparat. 
Det primære er at de 
kan klargøre apparatet 
til affyring og kan 
medvirke til 
benyttelsen.  

9 120 
min  

Brandøvelse.  Ved lektionens afslutning kan kursisten  
  

Viden  

• Redegøre for  organisationen i tilfælde af 

brand ombord  

• Beskrive procedurer der iværksættes ved 

brand og havari  

• Beskrive opgaver og opgavernes løsning 

ved brand og havarier ombord.  
  

Der 
gennemføres en 
summativ 
evaluering.   
  

Der skal til den 
endelige øvelse 
kunne mønstres 
efter brandrulle 
indenfor 2 
minutter.  

1) Dæksgast i 
Marinehjemmeværnet, 
HVS 1425-001-21, 
kap. 4. 2) RFM 4-14, 
Generalrulle 
(brandrulle).  
3) RFM 4-19,  
Sikkerhedsud- 

Bemærk at lektionen 
indledes med kort 
repetition af teorien 
fra brandskolen.  

AKTIVIT 
ET  

+  
TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  
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  Færdigheder  
• Udføre mønstring efter brandrulle.  
• Udføre tildelte opgaver under 

brandslukningsindsasten  

• Medvirke til opstart af brand- og 

lænsepumpe   Medvirke til 

eftersøgning af personer ombord.  
  

Kompetencer  

• Være bevidst om egne opgaver ved brand 
og havari  

• Afgøre hvilket førstehåndsindsatsmiddel 

der skal benyttes til bekæmpelse af en 

mindre brand.  

• Tage ansvar for afprøvning og anvendelse 
af brand- og lænsepumpen ombord.  

 styr   

  

  

  

  

  

Bedømmelsesplan  

  

  

  

 Kompetencemål   Bedømmelse  Bemærkning  

  

  

Tage ansvar for alment forekommende 
dæksarbejde, herunder vurdere sikkerheden om 
bord i samarbejde med resten af besætningen.   

Der foretages en samlet vurdering af 
kursistens indsats til slut i en samlet 
handleprøve.  
I forbindelse med faget brand og læring  

  
  
  
  

Kompetencemål   Bedømmelse  Bemærkning  
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er der indlagt et ultimativt krav (entring af 
flåde).   

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  


