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Eftersøgning ved Øresundsbroen 

Af Ninna Falck , 20 JAN 14

Marinehjemmeværnet fra Dragør blev i dag indsat til
en lynhurtig aktion. En person var set springe ud fra
Øresundsbroen, og der blev indsat både danske og
svenske enheder til eftersøgningen. Manden blev
desværre ikke fundet.

MHV 911 BOPA var på eftersøgning i Øresund. 

Operationsofficer og fartøjsfører i Flotille 367 Dragør, kaptajnløjtnant John Strøbæk,

blev mandag formiddag kl. 10.00 ringet op af den vagthavende officer ved

Søværnets Operative Kommando.

Bare 10 minutter før var en mand hoppet i vandet fra Øresundsbroen. Manden

havde parkeret sin bil på broen midt mellem Danmark og Sverige, og var herefter

hoppet ud.

En eftersøgning blev straks sat i værk, og forholdene var ikke de bedste.

- Vejret var friskt. Der blæste en kuling fra øst på 15 – 17 meter i sekundet, og

bølgerne var oppe i 2 – 3 meter, fortæller John Strøbæk, men det skulle ikke afholde

ham fra at samle en besætning. 27 minutter efter alarmen fra Søværnet var flotillens

fartøj, MHV 911 BOPA, på vej ud af Dragør Havn.

Eftersøgning under svensk ledelse

Eftersøgningen trak over mod Sverige, og det var MRCC Göteborg (Maritime

Rescue Coordination Centre), der kørte eftersøgningen, og en svensk lodsbåd var

OSC (On Scene Coordinator) - dvs leder af eftersøgningen ude i søgeområdet.

BOPA udgjorde sammen med en redningshelikopter fra Flyvevåbnets Eskadrille

722 den danske indsats i eftersøgningen, som også omfattede tre sejlende enheder

fra Sverige.

Ud over at søge i området bidrog den danske redningshelikopter til eftersøgningen

med en ny markørbøje. Den blev droppet i vandet i søgeområdet og gav meget

præcise oplysninger om strømmens retning og fart.

- Det var et perfekt bidrag til sådan en eftersøgning, understreger John Strøbæk.
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På trods af den nye teknologi og de mange deltagende enheder, blev den

eftersøgte mand desværre ikke fundet. Klokken 13.30 blev eftersøgningen afblæst,

og klokken 14.00 var BOPA med John Strøbæk og hans besætning tilbage i Dragør

Havn.
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