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det brænder 
i sønderborg 
arrest
Arresthuset i Sønderborg har indført sygehusstriber. Pile på gulvet gør det nemt at finde ud 
af, hvor alarmen går. Sønderborg Brandvæsen har afprøvet systemet ved en stor øvelse, hvor 
arrestforvareren spillede bevidstløs fange.
Af Søren Gregersen

arresthuset i sønderborg blev bygget i tysk tid under Kejser 
Wilhelm. den fire etagers høje bygning er derfor næsten lige så 
kringelkroget som gotiske bogstaver.

det måtte politiet sande, da der blev holdt øvelse for et par år 
siden. selvom politistationen kun ligger 200 meter fra arrest-
huset, tog det 23 minutter, før politiet fandt ud af, hvor den 
kollega som var i knibe, befandt sig. 

det måtte kunne gøres bedre. derfor indførte arresthuset sidste 
år sygehusstriber på gulvet. det vil sige farvede pile, som fører 
en ikke-stedkendt person fra a til b. i arresthuset er det dog ikke 
røntgenafdelingen, som pilene fører frem til, men arresthusets 
26 celler.

de fire etager har simpelthen fået en farvekode hver. Følger man 
gul pil, ender man i stuen. grøn på anden sal. blå tredje sal. og 
rød fjerde sal.

”det er ikke til at tage fejl af,” siger arresthusets arbejdsmiljø-
repræsentant jacob nordstrøm. Han har kontaktet fagbladet 
for at fortælle om systemet til andre. For som han siger, ’er 
der ikke grund til at opfinde den dybe tallerken to gange.’

Farvekoderne går igen på beredskabsplanen. når politi eller brand-
væsen ankommer i en kritisk situation, vil de derfor hurtigt kunne 
danne sig overblik over arresthuset. det er vigtigt, for det er ikke 
sikkert, at personalet står klar til at tage imod beredskabsfolkene, 
når alarmen går. i aften- og nattetimer er der kun to betjente på 
vagt. de kan derfor være optaget andre steder. Måske er de i gang 
med at hjælpe en kollega i nød eller evakuere indsatte.

Øvelse
det nye stribesystem er blevet afprøvet. det skete ved en stor øvelse 
med sønderborgs brandvæsen. en øvelse som hverken brandvæsen 
eller arrestens ansatte på forhånd var orienteret om.

”Vi indkaldte den operative leder fra sønderborg Politi og den 
uddannelsesansvarlige fra sønderborg brandvæsen til et møde. 
Her aftalte vi alle detaljer og holdt det derefter for os selv,” siger 
jacob nordstrøm.

blandt andet lånte arresthuset en røgkanon, så øvelsen kunne blive 
så realistisk som muligt. For at undgå panik aftalte man at orientere 
de indsatte en time før øvelsens start. under øvelsen skulle de være 
låst inde i cellerne, da politiet ikke havde mandskab til at bistå ved 
en evakuering.

arbejdsMiljø

”

Det brænDer
en aften nogle uger senere ringer jacob nordstrøm til 112 med 
ordene: ”det brænder i sønderborg arrest”.

Fire minutter senere ankommer indsatsledere fra både politi 
og brandvæsen. Med vilje er der ikke personale til at lukke 
dem ind. de må selv få nøglen ud af nøgleboksen og finde 
beredskabsplanen.

det tager et minut, og indenfor venter jacob nordstrøm. Han 
fortæller dem, at der er tale om en øvelse, og at der savnes en 
person i celle 16. det er faktisk arrestforvarer Per schultz, som 
i dagens anledning spiller offer. 

to minutter senere ankommer brandbilerne. Holdlederne bliver 
briefet og sender hurtigt røgdykkere ind. røgen er på dette 
tidspunkt så tæt på første og anden sal, at man ikke kan se en 
hånd for sig.

røgdykkerne kravler derfor gennem arresthuset og følger pilene 
på gulvet. de finder frem til celle 16, hvor arrestforvareren 
simulerer bevidstløs.

seksten minutter efter alarmopkaldet er arrestforvareren 
reddet ud og modtager førstehjælp på fortovet foran arrest-
huset.

brandvæsenet opstiller herefter ventilatorer, som presser røgen 
ud af vinduerne. Klokken 21 er røgen ude, og øvelsen slutter for 
de 50 involverede. i alt er der gået 30 minutter.

YDerst tilfreDs 
både politi og brandvæsen var ifølge jacob nordstrøm yderst 
tilfredse med afviklingen og de nye pile på gulvet.

”uden dem havde de nok stadig gået rundt og ledt efter Per på 
celle 16,” griner jakob nordstrøm.

Han anbefaler, at andre institutioner indfører systemet: ”For det 
er en billig løsning, som styrker sikkerheden væsentligt.”

og det er en god idé at gennemføre øvelser: ”det gav politi og 
brandfolk kendskab til arrestens indretning,” siger han.
[arbejdsmiljølogo]

20:30
Opkald til 112: 
”Det brænder i arresten”.

20:34 
Indsatsledere fra politi 
og brandvæsen ankommer.

20:37
Brandbiler ankommer og 
briefes om situationen.

20:38
Røgdykkere sendes 
op til celle 16. 

20:46
Den bevidstløse person er 
reddet ud og får førstehjælp.

21:00
Øvelsen afblæses. 
Alle er reddet.


