Fakta
HazMat-beredskabet
Beredskabsstyrelsens HAZMAT-beredskab er et ekspertberedskab, som med
kortvarsel kan rykke ud over alt I landet og assistere under indsatser, hvor
der er mistanke om tilstedeværelse af farlige kemiske stoffer.
Operativ styrkelse af det kemiske beredskab
Beredskabsstyrelsens HAZMAT-beredskab indgår fra den
1. juli 2010 i den almindelige udrykningsvagt som et
særligt beredskab, der kan indsættes, hvis der er
mistanke om tilstedeværelse af farlige kemiske stoffer.
HAZMAT-beredskabet fungerer med mobile teams, der
med kort varsel kan blive indsat og udføre eksperthjælp
på skadesteder og gerningssteder. Beredskabet kan
indsættes efter anmodning fra eksempelvis politiet.
HAZMAT-beredskabet kan:





arbejde I miljøer med farlige kemiske stoffer
spore for kemiske stoffer
identificere kemiske stoffer
udtage prøver I områder med direkte kontakt med
farlige kemiske stoffer
 sikre spor og informationer fra gerningssteder
 foretage indledende radiologisk måling i samarbejde
med Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse
HAZMAT-beredskabets organisering
HAZMAT-beredskabet indgår som den operative del af
Beredskabsstyrelsens kemiske ekspertberedskab, der er
en del af de operative beredskaber I tilfælde af CBRNEhændelser (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear
and Explosive).
HazMat-beredskabet dækker hele landet. Det er delt i tre
teams placeret i henholdsvis Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden i Hedehusene, Beredskabsstyrelsen
Midtjylland i Herning og Beredskabsstyrelsen Sjælland i
Næstved.

Beredskabsstyrelsens HAZMAT-beredskab råder over specialkøretøjer og særligt udstyr. Ved hændelser med kemiske stoffer
kan indsatslederen hurtigt få identificeret stoffet og få
rådgivning om, hvilke foranstaltninger der bør iværksættes.

Udstyr og bemanding
Hvert HAZMAT-team råder over et køretøj, der er
udstyret med en mandskabskabine med internetforbindelse og mødefaciliteter. Køretøjet medfører
diverse prøveudtagnings-, måle-, og laboratorieudstyr
samt beskyttelsesudrustning til personellet.
HAZMAT-køretøjet betjenes af fem specialuddannede,
beredskabsfaglige personer, heriblandt en kemiker fra
Kemisk Beredskab. Afhængigt af situationen vil
kemikeren enten møde på skadestedet eller deltage via
telefon, radio og internet.
Farlige stoffer hedder på engelsk hazardous materials
eller i daglig tale blot hazmat, hvilket også er den
gængse internationale betegnelse.

Prøveudtagning I suspect laboratorium.
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