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Marinehjemmeværnet træner havmiljø
med SOK 

Af Christian Sandvei , 30 APR 14

Marinehjemmeværnet deltog i tirsdags i en stor
samarbejdsøvelse. Her trænede de bekæmpelse af
olieforurening til søs sammen med Søværnet,
Flyvevåbnet, Beredskabsstyrelsen, politiet med
flere.

160 meter flydespærring sat af MHV 908 BRIGADEN 

Under en losseoperation springer en slange, og der pumpes heavy fuelolie med en

hastighed af 6 kubikmeter i minuttet direkte ud i havnebassinet i Aarhus Havn...

Scenen var sat for en storstilet samarbejdsøvelse, hvor mange forskellige

myndigheder skulle træne samarbejdet om at begrænse skaderne ved et stort

olieudslip i et kystnært område.

Søværnets Operative Kommando, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet stod bag

denne samarbejdsøvelse, hvor deltagere fra mange forskellige myndigheder

sammen skulle inddæmme og begrænse skaderne efter et stort olieudslip i Aarhus

Havn. 

MHV-deltagelse med flydespærringer
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest deltog med MHV 908 BRIGADEN, der med sine

320 meters flydespærring udgør et ikke uvæsentligt aktiv i netop sådan en

operation.

BRIGADEN blev således alarmeret kl. 0925 og fik til opgave at melde sig til styrken

af flådefartøjer, der under ledelse af søværnets miljøskib, GUNNAR SEIDENFADEN,

havde samlet sig i Aarhus Bugt. BRIGADEN blev herefter underlagt patruljefartøjet

NAJADEN, der som 'sub-on-scene-coordinator' havde fået opgaven med at sætte en

afværgespærring ved kysten ud for badeanstalten, 'Den Permanente'.

NAJADEN og MARIE MILJØ klar til miljøindsats ud for Aarhus Havn 

Efter at BRIGADENs besætning på ca. 14 minutter havde udlagt de første 160 meter

flydespærring, blev den sat sammen med NAJADENs flydespærring. Den

sammensatte spærring blev siden opankret ud for 'Den Permanente'.

Olieforureningen var som alt andet drivende påvirket af såvel strøm som vind, og

den simulerede forurening havde nu taget en ændret kurs og var på vej mod

Skødshoved i Syddjurs Kommune. Flydespærringen blev derfor hurtigt bjærget,

og BRIGADEN forlagde mod Skødshoved, hvor der blev etableret kontakt med

Beredskabsstyrelsens indsatsleder.

Samarbejde om flydespærringer for at lette opsamling af olieforurening
Efter ønske fra indsatlederen blev der hurtigt sat endnu en flydespærring. Den blev

herefter overgivet til NAJADENs og GUNNAR SEIDENFADENs gummibåde, der i

samarbejde fik bugseret de 160 meter spærring til kysten, hvor den sammen med

Beredskabsstyrelsens spærringer skulle danne en 'tragt', der kunne lede olien ind til

et egnet opsamlingssted.

Efter en hektisk dag med mange sømandskabsmæssige udfordringer sluttede dagen

af med en samlet debriefing, hvor de deltagende myndigheder udtrykte en generel

tilfredshed med øvelsens udbytte. Fra chefen for NAJADEN lød der en direkte ros til

besætning på BRIGADEN for deres professionelle og hurtige sætning og bjærgning

af flydespærringen.

Herunder:

P523 NAJDEN med MHV 908 BRIGADENs og egen flydespærring på slæb

FAKTA

Øvelsesdeltagere:

Søværnet, Flyvevåbnet,

Marinehjemmeværnsdistrikt

Vest, Totalforsvarsregion

Nord- og Midtjylland,

Beredskabsstyrelsen

Midtjylland, Østjyllands

Politi, Naturstyrelsen

Kronjylland, Aarhus

Kommune og Syddjurs

Kommune.
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