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Seest-katastrofen 

Bombastiske initiativer løser ikke risikoproblemet 
 

Frank Huess Hedlund, civilingeniør, Ph.D. 

Eva Kragh, Projektchef 

Risikoanalyse og sikkerhedsledelse, COWI 

 

Bendt Bendtsen reagerede efter eget udsagn ekstraordinært hurtigt, da han få dage efter katastrofen i 

Seest ved Kolding var klar med 30 mio. kr, som skal sætte skub i forebyggelsen af ulykker i beboede 

områder.  For os professionelle, der har arbejdet med risikoanalyse af farlige aktiviteter siden slutningen 

af 1980erne, skal der ikke lyde et ondt ord om en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til denne oftest 

hensygnende samfundsopgave.  Men det er vigtigt at fastslå, at der er betydelige strukturproblemer på 

dette felt og at det lange seje træk er vigtigere end kortvarige bombastiske initiativer.   

Seest katastrofen tilhører en særlig kategori af ulykker, der forekommer meget sjældent, men har 

ekstreme konsekvenser.  Definitionen på en katastrofe er netop at konsekvensernes omfang overstiger 

beredskabets størrelse.  Netop fordi hændelserne er så sjældne er det svært at fastholde det engagement 

og den prioritering, der er nødvendigt for forebyggelsen.   

Da tilfældigheder altid indgår som en væsentlig del af alle ulykker, er der desværre ingen kontant 

sammenhæng mellem forebyggende indsats og antal ulykker.  Desværre kan fravær af en sjælden 

hændelse tolkes som en falsk bekræftelse af at den forebyggende indsats er tilstrækkelig.  I 

faglitteraturen omtales fænomenet som "negativ bekræftelse". 

I rådgiverbranchen oplever vi det tydeligt.  De fagligt mest tilfredsstillende opgaver er for kunder der 

kort forinden har fået en forskrækkelse i form af en ulykke, eller en hændelse, der let kunne have 

udviklet sig til en ulykke.  Omvendt kan organisationer, der ikke har erindring om ulykker, være 

betydeligt mere træge.   

Negativ bekræftelse ses også tydeligt i myndighedernes prioritering, hvor indsatsen i mange år 

konsekvent har været udsat for gentagne nedprioriteringer, uden det har givet anledning kontant 

tilbagemelding i ulykkesstatistikken.   

Risikoområdet rækker ind over en myriade af myndigheder: miljøministeriet, beskæftigelsesministeriet 

(arbejdstilsynet), forsvarsministeriet (beredskabsstyrelsen), indenrigsministeriet (politiet), økonomi og 

erhvervsministeriet (sikkerhedsstyrelsen) og endelig trafikministeriet (søfartsstyrelsen, luftfartsstyrelsen, 

jernbanestyrelsen), hvis transport af farligt gods også medtages (hvilket det burde, men dog ikke gør i 

dag).  Herudover griber det ind i arbejdet med regions- og lokalplaner (planloven).    

Der er klart behov for koordinering og et organ der kan fastholde det lange perspektiv.  Fra 1987-1999 

forsøgte arbejdstilsynets Risikosekretariat at varetage denne opgave, men dette organ blev efter flere 

salamibesparelser helt nedlagt i 1999.  Der skete jo ingen ulykker.  I sin storhedstid havde det fire 

ansatte. 

Netop med meget sjældne hændelser er det ekstremt vigtigt at følge med i international udveksling af 

erfaringer om ulykkesårsager og forebyggelse.  I EU regi er der oprettet en database alene til dette 

formål.  Desværre for os andre er en væsentlig del af disse data fortrolige, og kun tilgængelige for de 

nationale myndigheder i medlemslandene.  En forespørgsel i 2002 viste imidlertid at den eneste danske 

bruger af databasen var væk efter en afskedigelsesrunde i arbejdstilsynet. 



Forholdene er næppe anderledes i vores nabolande.  I den norske by Lillestrøm skete der i år 2000 en 

jernbaneulykke med farligt gods. 2000 mennesker blev evakueret.  Undersøgelseskommissionen pegede 

på mangler i design af tankvogne, især set i forhold til ny praksis i USA og Canada.  Men siden har der 

været tyst fra Norge, den offentlige hukommelse er kort.  Der har ikke været synlige initiativer i 

Danmark som følge af Lillestrømulykken.  Transport af farligt gods er i dag ikke omfattet af 

risikobekendtgørelsen. 

Det er let at forfalde til primitive årsagsforklaringer, eksempelvis at den slemme industri sløser med 

sikkerheden.  Fagfeltet risikoanalyse har imidlertid kun kunnet eksistere i snart tyve år i kraft af at 

ansvarlige virksomheder og organisationer arbejder seriøst med risikoanalyse og forebyggelse og 

efterspørger vores ydelser.  Det hører dog også med til billedet, at et mildt pres fra myndighederne har 

en væsentlig indflydelse.  Vi ser imidlertid kun de bedste virksomheder..  Derudover findes der en stor 

hale, der forsøger at leve en så stille tilværelse som muligt.  

Især er det et problem at fravær af en sjælden hændelse let kan tolkes som om den forebyggende indsats 

er tilstrækkelig. Der vil altid være virksomheder der lader myndighederne stille spørgsmålene, og 

derefter forholder sig snævert til disse.  Det må erkendes, at det stiller særlige krav til reguleringsstrategi 

og til myndighedernes kompetencer. 

I risikospørgsmål er der behov for perspektiv, indsigt og konkret videnBendtsens saltvandsindsprøjtning 

får kun langsigtet effekt hvis initiativet fastholdes.  Det er tyve år siden det sidste ordentlige 

udredningsarbejde blev gennemført i form af den grønne risikobetænkning fra 1985.  Arbejdet kunne 

passende starte her. 


