
det virker

Hver månd viser et FOA- 
medlem et arbejdsred-
skab, som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

Dit værktøj
Har du et stykke værktøj, 
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i Tek- 
nik- og Servicesektoren,  
så lad os endelig høre. 
Send en mail til  
swje@foa.dk

det virker Når indsatsleder Kent Winther står overfor  
et udslip af kemiske stoffer, hjælper  
Beredskabsstyrelsens app Farlige Stoffer.

App hjælper med kemien
Hvordan fungerer appen Farlige 
 Stoffer?
Jeg bruger den, når jeg har en indsats 
med et kemisk stof. Så kan jeg skrive 
UN-nummeret eller stoffets navn ind  
i appen, og så får jeg alle oplysninger  
om det. Vi har indsatsbøger med alle 
kendte stoffer i køretøjerne, men jeg 
 forventer, at appen er mere opdateret 
end mine bøger, der godt kan være et  
år gamle.

Har den nogen begrænsninger?
Hvis jeg har flere kemikalier, der er blan-
det sammen, for eksempel ved et færd-

selsuheld, så kan jeg godt være lidt på 
herrens mark. Så ringer vi til det 

 kemiske bered-
skab, men 

det kan jeg 
også gøre 
direkte 
inde fra 

appen.

Der er lige kommet en ny opdatering, 
hvad kan den?
Brandfolk kan godt lide, at der kommer 
noget nyt, så jeg har allerede nørdet lidt  
i den med min holdleder. Der er et kort, 
der viser min aktuelle position, så hvis 
der er et fareområde på 50 eller 100 me-
ter, bliver det automatisk sat ind i kortet 
og koordineret med oplysninger fra DMI 
om vindretningen. Så kan jeg se, hvor 
stort mit fareområde er. 

Hvordan kan den hjælpe jer ude på  
en opgave?
Normalt kan det godt være svært, når 
man står på en indsats at bestemme,  
hvor langt 100 meter er helt præcist.  

Man kan ikke skridte dem af,  
for så går man ind i fare-

området, så der er appen 
rigtig fed. Hvis jeg er inde  
i midtbyen, så får jeg op-
lysninger om alle de gader, 
jeg skal spærre af, med 
navns nævnelse. H

mortenolsen99@gmail.com

Sådan får du appen
 £ Appen Farlige Stoffer har eksiste-
ret siden 2013

 £ Den fås som iPhone og Android og 
kan downloades i App Store eller 
Google Play

 £ Appen er netop blevet opdateret 
med en kortfunktion. Hvis du alle-
rede har appen, skal du ind og 
opdatere denhv for at få adgang  
til de nye funktioner. 
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[cv]
Navn: Kent Winther
Stilling: Vagthavende brandmester 
ved Østjyllands Brandvæsen
Uddannelse: Brandmand
Alder: 54 år
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