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Trådløs teknologi brænder omsider igennem 

hos brandfolk og røgdykkere 

- GearTeam udvikler udstyr til de ekstreme påvirkninger under operativ brandindsats 

 

I slutningen af 2016 lanceres ny trådløs teknologi, der gør det muligt for brandlederen at 

monitorere  brandfolk og røgdykkere under indsats. Dele af udstyret, der udvikles af Hille-

rød-virksomheden GearTeam, bruges allerede på danske brandskoler. InnovationsAgenterne 

og en Videnkupon har bistået i videreudviklingen til operationelt brug. 

For den almindelige dansker er mobil teknologi og trådløs kommunikation uundværlig, både på 

jobbet og i fritiden. Men brandfolk savner fortsat en trådløs løsning, de kan anvende i deres 

risikofyldte arbejde.  

Årsagen til, at den slags udstyr endnu ikke er udviklet til denne branche, er de ekstreme for-

hold, der hersker under brandslukning. Ud over varme og røg skal udstyret kunne tåle fugtig-

hed, plus en hård behandling og dermed et ekstremt slid. Dette har indtil videre forhindret, at 

brandfolk har kunnet opnå den ekstra sikkerhed, øgede overblik og bedre koordinering, der 

kan etableres via trådløs monitorering. 

Nu udvikler GearTeam imidlertid en trådløs monitoreringsløsning, der kan håndtere de vold-

somme belastninger. Dele af GearTeams løsning er allerede i drift på en række brandskoler, og 

ifølge GearTeams direktør Jesper Løvbo vil en løsning til operationel indsats være klar i slutnin-

gen af 2016. 

Det hele startede med en statslig vejledning: 

- For et par år siden udsendte staten en vejledning, der fastlagde nogle nye standarder: 

når man uddanner brandmænd på brandskolerne må temperaturniveauet ikke over-

stige 200 grader, målt 120 cm over gulvet, forklarer Jesper Løvbo. 

- Problemet var imidlertid, at der ikke fandtes udstyr, der kunne måle temperaturen un-

der de betingelser. Vores kunder spurgte os, om vi kunne udvikle en sådan løsning, og 

det gjorde vi. Måleudstyret er indkapslet i en metalkasser placeret i de rum, der bruges 

til øvelserne, og data sendes til brandlederen via kabler. 

 

Ifølge Jesper Løvbo var kunderne glade for det nye udstyr, men efterspurgte samtidig en række 

nye features: Kunne man samle data fra hver måler på en tavle? Og kunne man lave en løs-

ning, der var trådløs? 

- Vi er kendt i branchen for at være et innovativt firma, der altid er klar til at være med, 

når kunderne efterspørger nye løsninger. Typisk finder vi grej udviklet af udenlandske 



specialistvirksomheder og henter det hjem. F.eks. mobilsprinklere, der købes af kom-

munale ældreforvaltninger til borgere med et nedsat funktionsniveau og en forhøjet 

brandrisiko, f.eks. demente ældre, der ryger.  

- Men da vi kiggede på kundernes ønsker til trådløs temperatur monitorering kunne vi 

se, at der ikke fandtes noget på markedet. Vi måtte selv udvikle udstyret fra bunden, 

og via Væksthus Hovedstaden fik vi kontakt til InnovationsAgenterne. 

 

InnovationsAgent Kaj Ormstrup Jensen: 

- GearTeam præsenterede den løsning, de havde udviklet til brandskolerne, og derefter 

gennemgik vi deres ønsker til en videreudvikling. Min tilbagemelding til dem gik ho-

vedsageligt på, at de havde brug for ekspertise på det trådløse område, bl.a. antenne-

teknologi. I fællesskab skrev vi derfor en ansøgning om et Videnkupon-projekt, der gav 

dem mulighed for at få bistand fra en ekspert i trådløse kommunikationsløsninger hos 

DELTA. 

 

Jesper Løvbo supplerer: 

- Vi er eksperter inden for de forhold, der gør sig gældende på et skadessted. Men vi har 

ikke den nødvendige specialistviden inden for bl.a. software og trådløse teknologier. 

Her hjalp Kaj Ormstrup Jensen og eksperten fra DELTA os et stort skridt videre. Vi fik et 

klart overblik over, hvad der manglede, for at vi kunne udvikle en optimal løsning. Den 

side af sagen har vi styr på nu, siger Jesper Løvbo, der af konkurrencemæssige hensyn 

ikke vil gå i detaljer med det tekniske. 

 

Der er ifølge Jesper Løvbo dog stadig et stykke vej til et færdigt produkt. Oprindelig havde 

GearTeam planer om at få et dansk udviklingshus til at bygge et ”proof of concept” af det nye 

produkt. Men den plan gik i vasken. Jesper Løvbo kunne ikke finde et udviklingshus, der kunne 

løfte opgaven ud fra hans ønsker. Derfor etablerer GearTeam nu et samarbejde med en uden-

landsk partner, og Jesper Løvbo forventer, at en prototype vil være klar i løbet af et års tid. 

Derefter vil der gå ca. seks måneder inden produktet er klar til salg. På det tidspunkt vil holdle-

deren endelig kunne se, hvilke temperaturbelastning  hans brandfolk bliver udsat for under 

indsats. 

For GearTeam er dette projekt et skridt i en ny retning: 

- Vi er en handelsvirksomhed, der sælger produkter udviklet i bl.a. Sverige og Tyskland. 

Men vi har længe haft en ambition om selv at udvikle og producere produkter. Det er 

vi på vej til nu, og her har InnovationsAgenterne hjulpet os med en specialviden, som 

vi som generalister ikke havde. Den viden har været afgørende for at realisere ideen, 

og desuden har vi som lille virksomhed den fordel, at vi kan reagere lynhurtigt på kun-

dernes ønsker. Det er helt afgørende i en tid, hvor det danske beredskab undergår sto-

re organisatoriske forandringer, og hvor nye teknologier giver mulighed for en sikrere 

og bedre indsats. 

 


