Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Grundlovsværelset på Christiansborg med 33 deltagere
Medlemsmøde og generalforsamling den 5. marts 2014
Det interne beredskab i Folketinget.
Folketingsbetjent Niels Henrik Øllgaard Bødker, der selv indgår som hjælperøgdykker og
instruktør, fortalt om det interne beredskab:
Alle sikkerhedsenhedens medarbejdere er uddannede hjælperøgdykkere og indgår i et internt
døgnberedskab. Ved alarm aktiverer portvagten hjælperøgdykkerne, hvor en stiller ved
alarmtavlen og andre kan assistere indsatslederen og indsatsmandskabet, især i forbindelse med
vejvisning m.v.
Hele betjentkorpset er uddannet i førstehjælp og elementær brandslukning og kan fra deres
pladser rundt i huset, hurtigt assistere ved opstået skade. Der er fordelt ca. 50 førstehjælpskasser
og 10 hjertestartere rundt på etagerne. Alle hjertestartere er tilmeldt www.hjertestarter.dk
Der er mange ansatte håndværkere og nogle af dem er uddannet som beredskabsvagter, der kan
assistere ved varmt arbejde, eller når der bruges stearinlys. Desuden hjælper de i forbindelse med
periodiske flugtvejsvandringer der tilbydes alle ansatte i huset.
Foruden det meget organiserede interne beredskab er 2 instruktører næsten konstant beskæftiget
med at gennemføre kurser til andre i huset. Ud over de der er ansat under administrationen er der
en række andre som har deres faste arbejde indenfor Christiansborgs mure: folketingets
medlemmer, folketingssekretærer, pressefolk m.v., så i alt er det en daglig arbejdsplads for mange
hundrede personer.

Hjælperøgdykkere under øvelse i Hedehusene (Foto Nationalbanken)

Den eksterne sikkerhed omkring Christiansborg
Fhv. chefpolitiinspektør Kai Vittrup, der nu er tilknyttet Folketingets Sekretariat som konsulent,
berettede om den eksterne sikkerhed:
Foranlediget af hændelserne omkring regeringsbygningerne i Oslo i juli 2011 har PET anbefalet en
ydre sikring omkring hele slottet, så der er minimum 30 meter fra kørebaner til bygning.
En kraftig sikring er ikke lige populær hos alle politikerne, for Folketinget skal være et åbent sted
for alle borgere, men samtidig er alle klar over, at Folketinget har en stor symbolsk værdi i
befolkningen, så derfor skal det beskyttes rimeligt.
Det blev besluttet at de tre gårde, Rigsdagsgården, Indre Slotsgård og Prins Jørgens Gård skulle
sikres så kun kørsel med særlig tilladelse er mulig. Derfor blev de opsat dobbelte anlæg med
automatiske pullerter og bomme ved alle indkørsler, samt ved indkørslen til Ridebanen.
Kongehusets og ministrenes biler er forsynet med en særlig ”brobizz” der kan åbne, men
pullerterne lukker 1 sekund efter passagen, så hvis nogle prøver at slippe med igennem, kommer
de op at hænge på pullerterne!
Ved brandalarm åbnes der fra portvagten for brandkøretøjerne, når de ses på
overvågningskameraerne.

Eksempel på automatiske pullerter (foto Scan - agentur)

Ud over disse automatiske anlæg er der lagt en række granitblokke, der hver vejer flere tons, langs
kørebanen udenom Slotspladsen, så der normalt ikke kan komme køretøjer ind på selve pladsen.
Om dette skal være permanent eller er en midlertidig løsning diskuteres stadig med Københavns
Kommune, der ejer pladsen og vejarealet.
Med den gennemførte sikring er kørsel næste totalt afskaffet, men såvel cyklister som gående kan
stadig færdes frit omkring slottet. Besøgende til Folketinget har adgang via ”slusen” der i
princippet er indrettet lige som sikkerhedspassagerne i lufthavnen. Enkelte gæster til

folketingsmedlemmer m.fl. kan dog komme ind ad hovedtrappen, såfremt de modtages og
ledsages af deres vært.
Ud over den eksterne sikkerhed er alle vinduer nu blevet forsynet med en to -lags specialfilm, der
skal forhindre flyvende glassplinter, hvis ruden knuses. Det samlede projekt koster i omegnen af
20 millioner, når det er helt færdigt.
Den efterfølgende generalforsamling vedtog at ændre vedtægterne, så vi igen får en "normal"
bestyrelse. Se de nye vedtægter her.
Årsberetningen for 2013 blev gennemgået. Den kan læses her
Lars Pagter Zwisler fra Professionshøjskolen Metropol blev indvalgt som ny suppleant.

- Tekst af Niels Erik

